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علمية محكمة يصدرها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات



اسًم "أسطور" 

العربية  اللغوية  الداللة  بني  العالقة  إيحاءات  ومصطلحاتهم  العرب  لغة  من  املشتّق  املجلة  اسم  يستوحي 
والقرآنية للجذر "س ط ر" وكلامت Istoria  و  Istor  و  Istorein ذات أصول يونانية منها انبثق مصطلح علم التاريخ يف 
Histoire. ولنئ أثارت هذه االستيحاءات عديد األسئلة، فإّن داللة هذا االسم تبقى قامئًة  History  و   الغرب بصيغة 
عىل أساس لغوي وداليل وتأصييل، و عىل أساس التمييز املفهومي - املصطلحي بني "أسطور" و"األسطورة" 

و"األسطرة" يف الحقل التداويل العريب، أو دراسات النقد الثقايف والعلوم االجتامعية.

باملعنى  الرسدي  الداليل  الحقل  ويف  العاّمة،  العربية  لغتنا  يف  عّمرت  "أسطورة"  مفردة  أّن  املثري   ومن 
كتابة  معنى  عىل  حافظت  أّنها  حني  يف  األساطري،  تفكيك  هدفها  أصبح  التي  العلمية  التاريخية  للكتابة  املناقض 

التاريخ يف اللغات األجنبية.

ال يحّل االسم - أو العنوان الرمزي - املختار للمجلة اإلشكال املعريّف الذي ظل يعانيه علم التاريخ عند العرب؛ 
اإلنتاج  يكرب  الحني،  ذلك  ومنذ  التاريخي.  التأليف  يف  جديدة  طريق  بشّق  النهضة  عرص  يف  بدأت  التصحيح  فمسرية 
األصل  إىل  والعودة  املتميز.  الغريب  اإلنتاج  بعضه  فيضاهي  وينمو،  وينهض  واملعارص  الحديث  العريب  التاريخي 
العريب القديم للكلامت "سطر" و"األسطرة" و"األسطور"، إّنا هي لتأصيل فكرة الكتابة يف الزمن التاريخي، ومنه 
الكتابة يف الزمن التاريخي لدى العرب واملسلمني، لذا نعتمد اسم "أسطور" للمجلة باملعنى اللغوي الذي يطلقه 
القرآن الكريم "والقلم وما يسُطرون"، وباملعنى االصطالحي الحديث لتأسيس "تاريخ جديد عريب" يتواصل مع اإلنجازات 
اللغة  معاجم  خالل  من  جديدًة.ونستنتج  إبداعات  ويؤّسس  ويطّورها  يجّددها  بل  معها،  يقطع  فال  األوىل  العربية 
العربية  وكتب الرتاث العريب أّن املفردة واشتقاقاتها املختلفة تدور جميعها حول الكتابة والتأليف، وأّن األسطور هو 
الكتاب. بل إّن ابن منظور يربط ما بني سّطر وسيطر بسبب ما تفعله الكتابة من فعل السيطرة، "وامُلَسْيِطُر وامُلَصْيِطُر: 
ٌر، والذي يفعله  ْطر أَلّن الكتاب ُمَسطَّ َد أَحواَله ويكتَب َعَمَلُه، وأَصله من السَّ ف عليه وَيَتَعهَّ امُلَسلَُّط عىل اليشء ِلُيْشِ

ٌر وُمَسْيِطٌر." )لسان العرب، مادة سطر(. ُمَسطِّ

ولكن، هل من عالقة بني األسطورة واألسطور؟ وهل من عالقة بني أسطور، كام وردت يف لغة العرب القدمية، 
التاريخ يف الغرب بصيغة  انبثق مصطلح علم  اليونانية التي منها  Istorein ذات األصول  Istoria و Istor و  ومفردات 

History و Histoire؟

وتعني   ،History و     histoire لكلمة  اإلغريقي  الجذر  هي   Istor مفردة  أّن  عىل  الغربيون  املؤّرخون  ُيجمع 
ا للمشاهدة أي للمعرفة، يقود بدوره إىل التعبري  "الشاهد" أو البصري واملبرص. وهذا املفهوم للبرص مصدًرا أساسيًّ
عنها بتحقيقات ومباحث، أي بكتابات عىل طريقة ما فعله هريودوت يف تاريخه Istories، أي تحقيقاته. فهل اقتبس 
اإلغريق املفردة من إحدى قنوات التفاعل الثقايف واللغوي يف دائرة العالقات الحضارية املتوسطية الجامعة بني 

اليونان والشعوب السامية املشقية؟

مهام كان الجواب أو يكون، فإّن العودة إىل األصل العريب القديم لجذر السطر واألسطرة واألسطور، إّنا هي 
لتأصيل فكرة الكتابة يف الزمن التاريخي بوجه عاّم، والزمن التاريخي لدى العرب واملسلمني، بعد أن التبس معنى 
"للتوقيت"  علاًم  أو  التحّوالت،  مسار  عن  املقطوع  "للخرب"  علاًم  فعّد  طوياًل،  زمًنا  العرب  عند  واستشكل  التاريخ  علم 
فحسب، أو علاًم مساعًدا لعلوم الشيعة، أو ديوان عرٍب وخطابة وسياسة. ولعّل ذلك سببه اعتامد كلمة التاريخ "علاًم" 
التوقيت  إىل  لإلشارة  عمر  الخليفة  عهد  يف  دخلت  كلمة  وهي  سنوات.  يف  وتوقيتها  واستذكارها  املايض  ألخبار 

)أرخ(، ومل تلبث أن استخدمت بدًءا من القرن الثاين للهجرة لإلشارة إىل "كتب األخبار" بوصفها "كتب تاريخ".
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باحث ونائب مدير وحدة ترجمة الكتب يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات - لبنان.  *
Researcher and deputy director of the book translation unit, Arab Center for Research and Policy Studies, Lebanon.

يتقىص البحث األجندة التأريخية األصلية لـ دراسات التابع، عند ملهمها راناجيت جحا خصوًصا، ويرى أنّها مل تكن مجرد نسخة 
أخــرى من التاريخ املاركــي الراديكايل، عىل النحو الــذي كان عليه التقليد اإلنكليزي املاركــي يف كتابة "التاريخ من 
أســفل"، بل كانت تتّســم أصاًل، وبالرضورة، بنظــرٍة ما بعد كولونيالية، وزادهــا تعمًقا اتصالها بنقد االســتشاق لدى إدوارد 

سعيد، وبتفكيكية غاياتري سبيفاك، وتحليل هومي بابا للخطاب.

طرحت دراســات التابع، منذ انطالقتها، أســئلة حول كتابة التاريخ، وجعلت االفرتاق الجذري عن التقاليد التأريخية املاركسية 
سة للمشوع، لتبيان أنَّ  اإلنكليزية أمرًا ال مفّر منه. وترتكّز املناقشة يف هذا البحث عىل كتابات ميكن عّدها النصوص املؤسِّ
دراسات التابع مل تكن مجرد أخٍذ لطرائق البحث التاريخي التي سبق أن صاغتها تقاليد "التاريخ من أسفل" املاركسية. صحيح 
أنَّ دراسات التابع كانت يف جانب منها سليلة هذا النََّسب، لكن طبيعة الحداثة السياسية يف الهند الكولونيالية جعلت من 

هذا املشوع يف كتابة التاريخ شيئًا ال يقّل عن نقد فرع التاريخ األكادميي، ذلك النقد املُملْزِم الذي ال مناص منه.

كلمت مفتاحية: الرأســاملية، ثورة الفالحني، الجامعات املســيطرة، التاريخ من أســفل، مدرســة كامربدج، املاركسية، تاريخ 

الهند.

The author focuses on Subaltern Studies, and pays particular attention to Neo-Marxist Ranajit Guha, widely 
creditedwishestablishingthisfield..Theauthorfurtherarguesthatsubalternstudieswouldescapetheconfines
ofMarxismandwouldfounditselfinescapablylinkedwithpost-colonialstudies.This,suggeststhepaper,means
that subaltern studies in fact surpassed a tradition of writing "history from below", which had been pioneered 
byBritishMarxistwriters.Itinsteadhadapost-colonialview,linkedtoEdwardSaid’scritiqueoforientalism,
aswellastoHomiBhabha’sdiscourseanalysisandGayatriSpivak’sideas.Fromitsonset,SubalternStudies
hasaskedquestionsaboutthemethodsofwritinghistory,andseparatedinevitablyfromthetraditionalEnglish
Marxist method of chronicling working-class history.While Subaltern Studies indeed descended from this
tradition,itquicklybecameacritiqueoftheacademicfieldofhistory.

Keywords: capitalism, peasant rebellions, ruling classes, history from below, Cambridge School, Marxism, 
History of India

 Dipesh Chakrabarty   |   ديبيش شاكراباريت

*Thaer Deeb  |  ترجمة: ثائر ديب
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Subaltern Studies and Postcolonial Historiography
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مقدمة)1)

 )Subaltern Studies: Writings on Indian History and Society( بدأْت دراسات التابع: كتابات يف التاريخ واملجتمع الهنديني

هو  ملهمها  وكان  الحديث)2).  الهندي  التاريخ  بكتابة  املتعلقة  النقاشات  بعض  يف  التدّخالت  من  سلسلة  هيئة  عىل   1982 عام  يف 

الذي كان يدرّس حينئذ يف جامعة َسِسْكس. وتأّلفت هيئة تحرير  الهند  بتاريخ  - (، املتخّصص   1923( Ranajit Guha راناجيت جحا 

دراسات التابع، حتى عام 1988 الذي تقاعد فيه جحا من الفريق، من جحا وثمانية من الباحثني الشباب املقيمني يف الهند واململكة 

املتحدة وأسرتاليا)3). وبات للسلسلة اآلن حضور عاملّي يتخّطى الهند أو جنوب آسيا كنطاٍق للتخصص األكاديمي. وتجاوز مداها الفكري 

ذلك املدى الذي يبلغه فرع التاريخ؛ إذ أبدى منّظرون ما بعد كولونياليني من خلفيات تخصصية مختلفة اهتماًما بهذه السلسلة. وكثريًا 

ما نوقشت، مثاًل، تلك الطرائق التي ساهم بها كّتاب دراسات التابع يف االنتقادات املعارصة للتاريخ والقومية واالسترشاق واملركزية 

كثرٍي من  التابع يف  لـ دراسات  مناقشات  أيًضا  هنالك  كانت  وباملقابل،  االجتماعية.  العلمية  املعرفة  بناء  دوٍر يف  أّدوه من  وما  األوروبية 

الدوريات املعنية بالتاريخ وعلم االجتماع)4). وُنرِشَت مختارات من السلسلة باللغات اإلنكليزية واإلسبانية والبنغالية والهندية وهي قيد 

الصدور بالتاميلية واليابانية)5). وتأسست جمعية أمريكية التينية لدراسات التابع يف أمريكا الشمالية يف عام 1992 )6). وال نجايف الصواب لو 

قلنا إّن تعبري "دراسات التابع" الذي سبق أن كان اسم سلسلة من املنشورات تتناول التاريخ الهندي، بات اآلن تسمية عامة لحقل من 

الدراسات غالًبا ما ُينظر إليه عىل أنه وثيق الصلة بما بعد الكولونيالية.

ٍز يف الفرع األكاديمي املعنّي بالتاريخ )الهندي( أن يقرتن بما بعد الكولونيالية؛ ذلك  ٍد ومركَّ كيف أمكن ملرشوٍع بدأ كتدّخٍل محدَّ

امليدان من الدراسات الذي موطنه األصيل أقسام األدب؟ أحاول اإلجابة عن هذا السؤال من خالل مناقشة الكيفية واملعنى اللذين 

يمكن بهما أن ُيْنَظر إىل دراسات التابع كمرشوع ما بعد كولونيايل يف كتابة التاريخ. وعيلَّ أن أوضح هنا أّن تركيزي عىل العالقة بني ما 

متها فروٌع أخرى إىل حقل دراسات التابع؛ مثل العلوم السياسية والدراسات القانونية  بعد الكولونيالية والتأريخ يغفل املساهمات التي قدَّ

واألنرثوبولوجيا واألدب والدراسات الثقافية واالقتصاد. وما يحفز هذا املقال هو سؤال يرتّكز عىل فرع التاريخ: ما الطرائق التي يمكن بها 

قراءة األجندة التأريخية األصلية لـ دراسات التابع بوصفها ليست مجرد نسخة أخرى من التاريخ املاركيس/ الراديكايل بل عىل أّنها تّتسم 

بنظرٍة ما بعد كولونيالية بالرضورة؟ وأنا أرّكز عىل فرع التاريخ لسببني: أولهما، أنَّ العالقة بني حقل الكتابة ما بعد الكولونيالية الجديد 

والتأريخ لم تحظ إىل اآلن باالهتمام الذي تستحقه، وثانيهما، هو الرّد عىل املنتقدين الذين يرون أنَّ دراسات التابع كانت ذات يوم 

1 شكري العميق لكّل من راناجيت جحا وآن هاردغروف وسانجاي سيث والزمالء يف دراسات التابع عىل النقاشات التي أعانتني يف كتابة هذه املقالة التي ستظهر نسخة 

باكرة منها يف مختارات حول الدراسات ما بعد الكولونيالية تنرشها "بالكويل" Blackwell، يف اململكة املتحدة. )هذا النص ترجمة للنص األصيل املنشور عام 2000، يف:

Dipesh Chakrabarty, "Subaltern Studies and Postcolonial Historiography," Nepantla: Views from South,Volume 1, Issue 1 )2000(, pp. 9 - 32 - املرتجم(.
2 أكتب دراسات التابع عىل هذا النحو، بخّط ثخني، حني تشري إىل مجلدات السلسلة التي تحمل هذا االسم أو إىل السلسلة ذاتها. أّما حني َتِرد بخّط عادي، دراسات 

التابع، فهي تشري إىل املرشوع الفكري الذي انطوت عليه أو إىل حقل الدراسات الذي ُعنَيت به أو إىل هيئة تحريرها.

 ،Gautam Bhadra بادرا  غوتام   ،DavidArnold أرنولد  ديفيد   ،Shahid Amin أمني  شهيد  أسماؤهم:  التالية  األعضاء  من  اآلن  التحرير  هيئة  3 تتأّلف 

ديبيش شاكراباريت Dipesh Chakrabarty، بارتا شاترجي Partha Chatterjee، ديفيد هارديمان David Hardiman، سوديبتا كافرياج Sudipta Kaviraj، شايل مايارام 

Shail Mayaram، جيان باندي Gyan Pandey، م. س. س. بانديان M. S. S. Pandian، جيان براكاش Gyan Prakash، سوزي ثارو Susie Tharu، غاياتري شاكرافوريت 
سبيفاك Gayatri Chakravorty Spivak، أجاي سكاريا Ajay Skaria. وكان ُسميت رسكار Sumit Sarkar عضو الهيئة لفرتة محددة يف ثمانينيات القرن العرشين.

4 انظر، مثاًل، الندوة التي ُعقدت حول دراسات التابع يف عدد كانون األول/ ديسمرب 1994 من مجلة American Historical Review وساهم فيها ثالثة مؤّرخني من 

.)Florencia Mallon ( وأمريكا الالتينية )فلورنسيا مالونFrederick Cooper جنوب آسيا )جيان براكاش( وأفريقيا )فريدريك كوبر

5 Guha and Spivak 1988;CusicanquiandBarragán1998; Chatterjee and Bhadra 1997; Amin and Pandey 1996.

6 انظر بيانها التأسييس يف بيفريل وأوفيدو وأرونا 1993.

https://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Dipesh Chakrabarty
https://muse.jhu.edu/journals/nepantla
https://muse.jhu.edu/journals/nepantla/toc/nep1.1.html
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ذلك التاريخ املاركيس "الجيد" عىل النحو الذي كان عليه التقليد اإلنكليزي يف كتابة "التاريخ من أسفل"، لكنها ضّلت طريقها حني 

للخطاب)7). وكان   Homi Bhabha بابا  Edward Said، وتفكيكية غاياتري سبيفاك، وتحليل هومي  إدوارد سعيد  باسترشاق  اتصلت 

التجديد  أنَّ رضوب  الكولونياليني،  بعد  ما  للمفّكرين  املدى  نقد واسع  قد رأى، يف   )Dirlik 1996, 302(  Arif Dirlik عارف ديرليك 

التي أدخلتها دراسات التابع إىل كتابة التاريخ، ليست، عىل الرغم من الرتحيب بها، سوى تطبيقات لطرائق كان املؤّرخون املاركسيون 

الربيطانيون رّوادها، وإن تكن "الحساسيات العاملثالثية" قد عّدلتها. يقول ديرليك:

الهندي  التأريخ  يف  جديدة  تبدو  قد  الهند  يف  الكولونياليني  بعد  ما  املفكرين  خطاب  يف  تظهر  التي  التعميمات  معظم 

التي يقّدمها مؤّرخو  التاريخية  الكتابة ]الكتابات[   ... إليها من منظورات أوسع  ُنِظَر  إذا ما  لكنها ليست باالكتشافات 

... تمثل تطبيًقا عىل التأريخ الهندي التجاهاٍت يف كتابة التاريخ كانت واسعة االنتشار يف سبعينيات  دراسات التابع 

 Eric Hobsbawm وإريك هوبسباوم E. P. Thompson القرن العرشين بفضل مؤّرخني اجتماعيني مثل إ. ب. طومسن

وغريهما كثري.

ال رغبة لدّي يف أن أبالغ بمزاعم باحثي دراسات التابع أو أن أنكر ما يمكن أن يكونوا قد تعّلموه بالفعل من املؤّرخني املاركسيني 

الربيطانيني. ما أسعى إليه هو تبيان أنَّ هذه القراءة لـ دراسات التابع - باعتبارها مثااًل عىل مؤّرخني هنود أو عاملثالثني يكتفون بالتقاط 

التبّصات املنهجية التي سبقهم إليها التاريخ االجتماعي اإلنكليزي وتطبيقها - هي قراءة تيسء الحكم بشّدة عىل ما كانت السلسلة تدور 

حوله. وما أراه هو أنَّ دراسات التابع طرحت، منذ انطالقتها، أسئلة حول كتابة التاريخ جعلت االفرتاق الجذري عن التقاليد التأريخية 

الفرتة  يف  جحا  راناجيت  املؤّرخ  أعمال  عىل  أساسية  بصورة  بالرتكيز  ُقُدًما  مناقشتي  أدفع  وسوف  منه.  مفّر  ال  أمرًًا  اإلنكليزية  املاركسية 

التابع. وسوف أناقش من كتابات جحا تلك التي يمكن عّدها النصوص  س لـ دراسات  التي شغل فيها منصب رئيس التحرير املؤسِّ

سة للمرشوع. املؤسِّ

دراسات التابع والجدال حول التاريخ الهندي الحديث

أبدأ برسم الخطوط العامة لبعض الجداالت الرئيسة حول التاريخ الهندي الحديث التي كانت دراسات التابع يف أيامها األوىل 

قد تدّخلت فيها. واملوضوع األكاديمي املوسوم بـ "التاريخ الهندي الحديث" هو تطور حديث نسبًيا، وثمرة بحث ونقاش يف جامعات 

شّتى يف الهند واململكة املتحدة والواليات املتحدة وأسرتاليا وسواها بعد انتهاء الحكم اإلمرباطوري الربيطاين يف آب/ أغسطس 1947. 

الهندي  التاريخ  بالتحيزات اإلمربيالية يف  نزعات مرتبطة  البحثي يف طوره األول هذا كلَّ عالئم رصاع جاٍر بني  امليدان  وحمل هذا 

ورغبة قومية يف تصفية استعمار املايض عرّب عنها مؤّرخون يف الهند. وكان منطقًيا بالطبع أن ُتَعبَّأ املاركسية إىل جانب املرشوع القومي 

يف  االقتصادية  القومية  نشوء   Bipan Chandra شاندرا  بيبان  عمل  مثل  أعمال  وكانت  الفكرية)8).  االستعمار  تصفية  إىل  الرامي 

الهند وتطورها )1969(، وعمل أنيل سيل Anil Seal نشأة القومية الهندية )1968(، وعمل أ. ر. ديساي A. R. Desai الخلفية 

االجتماعية للقومية الهندية )1966(، والكتاب الذي حرره د. أ. لو D. A. Low مناقشات يف تاريخ جنوب آسيا الحديث )1968(، 

7 هذه هي الالزمة املتكررة يف قدر كبري مما كتبه ُسميت رسكار )Sarkar 1997( يف نقد دراسات التابع.

8 انظر مناقشتي العالقة بني القومية واملاركسية يف التأريخ الهندي يف:
"Marxism and Modern India," in Alan Ryan 1992, 79-84.

ويقّدم سنجاي سيث )Seth 1955( تحلياًل جيًدا للصالت التاريخية بني الفكر املاركيس واأليديولوجيات القومية يف الهند الربيطانية.
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Bernard Cohn )وُجمعت اآلن يف كتابه أنرثوبولوجّي بني املؤّرخني ]1988[(،  وعدد من املقاالت املؤثرة التي نرشها برنارد كوهن 

والجداالت حول تقييم موريس ديفيد موريس Morris David Morris نتائج الحكم الربيطاين يف الهند، وأعمال باحثني آخرين يف 

ستينيات القرن العرشين، قد طرحت أسئلة جديدة وخالفّية يف شأن طبيعة الحكم االستعماري يف الهند ونتائجه. هل يعود لربيطانيا 

التي  الهندوسية-املسلمة  النزاعات  الرغم من كّل يشء؟ هل كانت  ًدا عىل  نامًيا وحديًثا وموحَّ بلًدا  الهند  الفضل يف جعل  اإلمربيالية 

بمجتمع  خاصة  داخلية  النقسامات  انعكاًسا  أم  الربيطانية  َتُسد  فّرق  لسياسات  عاقبًة  والهند  باكستان  دولتي  تشكيل  عن  أسفرت 

أّنه كان  التاريخ اإلمرباطوري - الحكَم الكولونيايل عىل  - وتقاليد كتابة  جنوب آسيا؟ عادًة ما تصّور وثائُق الحكم الربيطاين يف الهند 

نافًعا للهند وشعبها. وهي تشيد بربيطانيا ألنها جلبت لشبه القاّرة كاًل من الوحدة السياسية واملؤسسات التعليمية الحديثة والصناعات 

الحديثة والقومية الحديثة وحكم القانون، وما إىل ذلك. لكّن املؤّرخني الهنود يف ستينيات القرن العرشين تحّدوا تلك النظرة، مع أنَّ 

كثريًا منهم كان ينتمي إىل جيٍل ترعرع يف السنوات األخرية من الحكم الربيطاين. ورأوا بداًل من ذلك أّنه كان للكولونيالية آثار ضارة 

عىل التطور االقتصادي والثقايف. ورأوا أيًضا أنَّ الحداثة والرغبة القومية يف الوحدة السياسية لم تكن أعطيات بريطانية للهند بقدر 

ما كانت ثمرة نضال الهنود أنفسهم.

التاريخ الهندي  اللذين حّددا حقل  الرئيسني  القومية والكولونيالية برزتا بوصفهما نطاقي البحث والجدال  إًذا، يف أنَّ  ال غرابة، 

صّور  الذي  سيل،  أنيل  الكامربدجّي  املؤّرخ  الجدال  هذا  من  أول  طرف  يف  وكان  وسبعينياته.  العرشين  القرن  ستينيات  يف  الحديث 

1968، عىل أّنها عمل نخبة صغرية ترعرعت يف املؤسسات التعليمية التي  القومية الهندية الصادر يف عام  نشأة  "القومّية"، يف كتابه 

السلطة واالمتياز. ولم  الربيطانيني و"تعاونت" معهم يف بحثها عن  النخبة "تنافست" مع  الهند. ورأى أنَّ هذه  الربيطانيون يف  أقامها 

تمض سنوات قليلة حتى ُدِفَعت هذه الفكرة إىل أقصاها يف كتاب عنوانه املحّلة واملنطقة واألّمة )1973( ساهم فيه سيل وزميله جون 

غاالغر John Gallagher وَجْمٌع من طاّلبهما يف درجة الدكتوراه، حيث قّللْت كتاباتهم من شأن الدور الذي تنهض به األفكار واملُُثل 

الدولة  اخرتاق  أنَّ  ورأوا  واالقتصادية.  السياسية  التاريخيني  الفاعلني  ما يشّكل "مصلحة"  تجاه  للغاية  نظرة ضيقة  وأبدت  التاريخ  يف 

الكولونيالية بنى السلطة املحلية يف الهند - تلك الخطوة التي وقفت وراءها مصالح الراج)9) الذاتية املالية وليس أي دوافع تتعلق باإليثار - 

هو ما اجتذب النخب الهندية، يف النهاية، وبدرجات متفاوتة، إىل سريورة الحكم الكولونيايل. وبحسب هذا الرأي، فإنَّ انخراط الهنود 

يف املؤسسات الكولونيالية أطلق تدافًعا بني النخب املحلية التي اجتمعت - بصورة انتهازية وحول فصائل تشّكلت عىل أسس املحسوبية 

"الشاقولية" )أي خالًفا لالنتماءات الطبقية األفقية( - يك تتسابق عىل السلطة واالمتياز اللذين وّفرهما ما أتاحه الربيطانيون من فرص 

املؤّرخون  أو  الخارجيون  املراقبون  ملا يمكن أن يحسبه  الفعلية  الدينامية  أنَّ هذه هي  املحدودة. وزعم مؤّرخو كامربدج  الذايت  الحكم 

الساذجون رصاًعا مثالًيا من أجل الحرية، وأنَّ القومية والكولونيالية تأتيان كلتاهما يف هذا التاريخ بمنزلة شخصيتني ثانويتني واهنتني. 

يقول سيل )Seal, 1973, 2( إّن تاريخ القومية الهندية هو تاريخ "التنافس بني الهندي والهندي، وعالقته باإلمربيالية ال تعدو كونها 

عالقة خيايل مآتة يتمّسك واحدهما باآلخر".

يقف يف الطرف اآلخر من هذا النقاش املؤّرخ الهندي بيبان شاندرا الذي كان يف سبعينيات القرن العرشين أستاًذا يف جامعة جواهر 

الل نهرو املرموقة يف نيودلهي. نظر شاندرا وزمالؤه إىل التاريخ الهندي يف الفرتة الكولونيالية عىل أّنه معركة ملحمية بني القوى القومية 

والقوى الكولونيالية. واعترب شاندرا )Chandra 1979(، استناًدا إىل أعمال ماركس وأعمال منظرّي مدرسة التبعّية والتخلف األمريكية 

الالتينية، أنَّ الكولونيالية قوة رجعية شّوهت تطور املجتمع الهندي كله والدولة الهندية، وأنَّ من املمكن اإلنحاء بالالئمة عىل اقتصاد 

9 الراج، أو الراج الربيطاين، هو، باختصار، الحكم الربيطاين يف شبه الجزيرة الهندية منذ بداية القرن التاسع عرش حتى منتصف القرن العرشين. )املرتجم(
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الكولونيالية السيايس ملا يف الهند بعد االستقالل من علٍل اجتماعية وسياسية واقتصادية، بما فيها علل الفقر الشامل والصاع الديني 

الكولونيالية، واليشء الذي وّحد "الشعب  القومية نظرًة مختلفة مناقضة. ورأى فيها قوة تجديد، ونقيض  والطائفي. ونظر شاندرا إىل 

الهندي" وأوجده بتعبئته للنضال ضد الربيطانيني. ورأى يف القادة القوميني مثل غاندي Gandh ونهرو Nehru مؤّسسني لحركة مناهضة 

لإلمرباطورية ترمي إىل وحدة األّمة. وزعم شاندرا أّن رصاع املصلحة واأليديولوجيا بني املستعِمرين و"الشعب الهندي" هو الصاع األهم 

يف الهند الربيطانية، وأنَّ جميع الصاعات األخرى الطبقية أو الطائفية ثانوية بالنسبة إىل هذا التناقض الرئيس ويجب أن ُتعامل عىل 

هذا النحو عند كتابة التواريخ القومية.

العرشين. كان  القرن  البحث يف سبعينيات  تقّدم  الروايتني كلتيهما مع  تواجه هاتني  املصاعب راحت  لكّن سلسلة متزايدة من 

واضًحا أنَّ رواية كامربدج عن "سياسٍة قومية من دون أفكار أو ُمُثل" لن تروق لباحثني يف شبه القارة اختربوا هم أنفسهم الرغبة يف 

التحرر من الحكم الكولونيايل)10). ومن ناحية أخرى، فإنَّ قصة املؤّرخ القومي عن "حرب أخالقية" بني الكولونيالية والقومية كانت 

تنكشف عىل نحو متزايد مع تسليط الباحثني الشباب يف الهند وغريها الضوء عىل مواد جديدة. وعىل سبيل املثال، فإنَّ معلومات جديدة 

القرن  الغاندية يف عرشينيات  العمال( يف سياق الحركات الجماهريية  القبائل،  للفقراء )الفالحني،  القوميني  النخبة  عن تعبئة زعماء 

باندي الهندي. كما قام جيانيندرا  الوطني  املؤتمر  الرئيس،  القومي  العرشين وثالثينياته أشارت إىل جانب رجعي قوي لدى الحزب 

Gyanendra Pandey يف أكسفورد، وديفيد هارديمان David Hardiman وديفيد أرنولد David Arnold يف َسِسْكس )كالهما أصبح 

Kapil Kumar دلهي، وهيستيرسانجان  Majid Siddiq وكابيل كومار يف  الحًقا عضًوا يف جماعة دراسات التابع(، وماجد صّديقي 

سانيال Histesranjan Sanyal يف كلكتا، وبرايان ستودارت Brian Stoddart وستيفن هينينغهام Stephen Henningham وماكس 

Max Harcourt يف أسرتاليا، وآخرون يف غري مكان، بتوثيق قمع القادة القوميني بيد من حديد نزوع الفالحني أو العمال  هاركورت 

الربيطانيون فحسب، بل  ينزله بهم ال  الذي  القمع  القومية واالحتجاج عىل  السياسية  املفروضة ذاتًيا يف األجندة  إىل تجاوز الحدود 

عىل  الليل"،  منتصف  "أطفال  جحا  دعاهم  املؤّرخني  من  شاب  جيل  نظر  وجهة  ومن  أيًضا)11).  البلد  أهل  من  الحاكمة  الجماعات 

الهندية وال  القومية  تشكًكا يف  تبدي  التي  الكامربدجية  األطروحة  تشّكل  ال   ،Salman Rushdie رواية سلمان رشدي  عنوان  غرار 

- أو املستوعبني يف  القومية وأتباعها الخاضعني اجتماعًيا  النخبة  التي تمّوه رصاع األفكار واملصالح بني  القومية-املاركسية  األطروحة 

أجندة تأريخية قومية - ذلك الرّد الوايف عىل مشكالت كتابة التاريخ ما بعد الكولونيايل يف الهند)12). وقد تضافر استمرار الصاع الديني 

والطائفي يف هند ما بعد االستقالل، وحرب عام 1962 الهندية - الصينية التي جعلت القومية الرسمية تبدو فارغة وأفضت يف النهاية 

 Naxalite الناكسالية  الحركة  باسم  )ُعرفت  عنيفة  ماوية  سياسية  حركة  وانتشار  باملاوية،  املتعّلم  املديني  الهندي  الشباب  انبهار  إىل 

movement( اجتذبت إىل الريف كثريًًا من الشباب املديني يف أواخر ستينيات القرن العرشين وأوائل سبعينياته، وعديد من العوامل 

األخرى يك يفيض ذلك كّله إىل غربة لدى املؤّرخني الشباب حيال شعارات التأريخ القومي. لكن كّل هذا السخط التأريخي كان ال 

يزال يتخّبط ضمن األُطر النظرية الليربالية والوضعية القديمة املوروثة من التقاليد اإلنكليزية يف كتابة التاريخ حتى وهو يبحث عن 

سبيل لتصفية استعمار حقل التاريخ الهندي.

ا عىل أعمال باحثي كامربدج، "يف السابق، منذ زمن ليس بالبعيد كثريًا، كانت القومية بالنسبة إىل ما ال ُيحىص من الهنود نارًا يف العروق".  10 كتب أحد املؤّرخني الهنود ردًّ

انظر:
Tapan Raychaudhuri's review essay "Indian Nationalism As Animal Politics" (1979).

11 Pandey 1978;Siddiqi1978; Kumar 1984; Arnold 1977; Sanyal 1994; and Hardiman1981;

.Low 1977 :وانظر أيًضا املقاالت يف

.Guha 1998 :12 انظر املقدمة يف
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دراسات التابع بوصفها تحّوًل يف اإلطار النظري )البارادايم(: 1982 - 1987

ذلك هو الوضع الذي تدّخلت فيه دراسات التابع. لقد بدأْت، فكرًيا، يف املجال ذاته الذي كان عليها أن تغالبه: التأريخ الذي يرضب 

ا ملدرستني يف التاريخ متنازعتني: مدرسة كامربدج ومدرسة املؤّرخني القوميني. ذلك  بجذوره يف نظام التعليم الكولونيايل. بدأْت بوصفها نقًدً

بوصفه  القومية  تاريخ  كتبتا  قد  وكانتا  التابع.  دراسات  افتتح سلسلة  بياٍن  أعلن جحا يف  كلتاهما، كما  نخبويتان  املقاربتني  أنَّ هاتني 

قصة مأثرة اجرتحتها طبقات النخبة، سواء أكانت هندية أم بريطانية. وعىل الرغم من مزاياهما كّلها، لم تقويا عىل تفسري "املساهمات 

لجحا(.  التشديد   ،Guha 1982, 3( وتطورها"  القومية  هذه  قيام  يف  النخبة  عن  باستقالل  أي  نفسه،  تلقاء  من  الشعب  قّدمها  التي 

أجل  من  أوسع  حركات  مع  التاريخي  التفكري  ملواءمة  محاولٍة  من  جزًءا  كانت  التابع  دراسات  أنَّ  هذا  جحا  بيان  من  يتضح  وسوف 

الديمقراطية يف الهند. وتطلعت إىل مقاربة يف كتابة التاريخ مناهضة للنخبوية، وكانت يف هذا الجانب تتقاسم الكثري مع مقاربات "التاريخ 

من أسفل" التي كان رّوادها يف التأريخ اإلنكليزي كريستوفر ِهل Christopher Hill وإ. ب. طومسن وإ. ج. هوبسباوم، وآخرين. ذلك 

أنَّ كالًّ من دراسات التابع ومدرسة "التاريخ من أسفل" ماركسية اإللهام؛ وكلتاهما تدين فكرًيا إىل الشيوعي اإليطايل أنطونيو غراميش 

مفهوم  الحال،  - وبطبيعة  ذاتها  "التابع"  كلمة  وتعود  الحتمية.  الستالينية  ماركس  قراءات  عن  النأي  محاولة  يف   Antonio Gramsci

"الهيمنة" الشهري والحاسم تماًما يف املرشوع النظري لدراسات التابع - إىل كتابات غراميش)13). وكما هو الحال يف التواريخ التي كتبها 

تفّضل  "من  الهند  يف  اجتماعًيا  التابعة  الجماعات  مايض  بـ "إنقاذ"  أيًضا  التابع  دراسات  ُعِنَيت  وغريهم،  وِهْل  وهوبسباوم  طومسن 

األجيال الالحقة". وكان هدفها املعلن إنتاج تحليالت تاريخية ُينَظر فيها إىل الجماعات التابعة بوصفها ذوات التاريخ. وكما قال جحا 

مّرًة )Guha 1984, vii( يف سياق تقديم أحد مجلدات دراسات التابع: "إننا نعارض بالفعل َقْدرًا كبريًا من املمارسة األكاديمية السائدة 

يف التأريخ ... لفشلها يف االعرتاف بالتابع كصانع ملصريه. هذا االنتقاد يكمن يف صميم مرشوعنا".

لكن تنظري جحا للمرشوع أشار يف الوقت نفسه إىل اختالفات معينة رئيسة من شأنها أن تمّيز عىل نحو متزايد مرشوع دراسات 

التابع من مرشوع التأريخ املاركيس اإلنكليزي. ويمكن القول، بنوع من اإلدراك الالحق، إنَّ هناك عموًما ثالثة مجاالت تختلف فيها 

دراسات التابع عن مقاربة "التاريخ من أسفل" لدى هوبسباوم أو طومسن )عىل الرغم من االختالفات بني هذين املؤّرخني البارزين 

إلنكلرتا وأوروبا(. ذلك أنَّ تأريخ التابع يستلزم بالرضورة )أ( فصاًلً نسبًيا لتاريخ السلطة عن أّي تواريخ عامة لرأس املال، )ب( نقًدا لشكل 

األّمة، و)ج( استقصاًء للعالقة بني السلطة واملعرفة )وتالًيا لألرشيف ذاته وللتاريخ كشكل من أشكال املعرفة(. وما أراه هو أنَّ يف هذه 

االختالفات تكمن بدايات طريقة جديدة يف تنظري األجندة الفكرية للتواريخ ما بعد الكولونيالية.

ابتدأ القطع النظري النقدي بالطريقة التي سعى جحا من خاللها إىل إعادة تعريف مقولة "السيايس" باإلشارة إىل الهند الكولونيالية؛ 

الحكومية  العمليات  الرسمي من  الجانب  السيايس وبني  امليدان  القوميني خلطوا بني  إذ رأى أنَّ كاًل من مؤّرخي كامربدج واملؤّرخني 

واملؤسسية. يقول جحا:

نطاقات  هي  الهندية  السياسة  نطاقات  أنَّ  النخبوي[  التأريخ  كتابات  ]أي  النوع  هذا  من  الكتابات  جميع  تفرتض 

املؤسسات التي أدخلها الربيطانيون لحكم البالد.... وال يسع ]املؤّرخني النخبويني[ سوى أن يساووا السياسة بجملة 

ومريديهم  الكولونياليني  الحّكام  أي  املؤسسات،  هذه  تشغيل  يف  مبارشة  املنخرطني  أولئك  لدى  واألفكار  األنشطة 

)Guha 1984, 3-4( .؛ الجماعات املسيطرة يف املجتمع املحيّل)élèves(

13 Antonio Gramsci, "Notes on Italian History" (1973).
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الديموغرايف  "الفارق  بأّنهما  وتعريفهما  كمرتادفني  التابعة"  و"الطبقات  "الشعب"  باستخدام   ،)Guha 1984, 4 - 5( جحا  زعم 

يتمتع  الشعب"  لـ "سياسات  نطاًقا  الكولونيالية  الهند  يف  ثّمة  أنَّ  املسيطرة،  واألجنبية  املحلية  والنخبة  الهنود"  السّكان  إجمايل  بني 

ًما عىل نحو مختلف عن نطاق سياسات النخبة. تشتمل سياسات النخبة عىل "تعبئة شاقولية"، و"اّتكال زائد  بـ "االستقالل الذايت" ُمَنظَّ

عىل رضوب التكّيف الهندي مع املؤسسات الربملانية الربيطانية"، و"ميل إىل أن تكون نسبًيا أكرث رشعيًة ودستوريًة يف توجهها". أّما يف 

نطاق سياسات التابع، فتتوقف التعبئة من أجل التدّخل السيايس عىل ارتباطات أفقية مثل "التنظيم التقليدي للقرابة واالنتماء املحيل 

أو عىل الوعي الطبقي تبًعا ملستوى وعي البرش املعنيني". وتميل سياسات التابع إىل أن تكون أكرث عنًفا من سياسات النخبة. وتحتل 

"فكرة مقاومة سيطرة النخبة" مكانة مركزية يف رضوب تعبئة التابع. و"تجربة االستغالل والعمل وهبت هذه السياسات كثريًا من التعابري 

والقواعد والقيم التي تضعها يف صنف منفصل عن صنف سياسات النخبة"، كما يقول جحا. وهو يرى أنَّ انتفاضات الفالحني يف الهند 

الكولونيالية عكست قواعد التعبئة املنفصلة واملستقلة هذه "يف شكلها األكرث شمواًل". وحتى يف حاالت املقاومة واالحتجاج من طرف 

العمال املدينيني، نجد أنَّ "شكل التعبئة" هو ذلك الشكل "املستمد من تمرد الفالحني مبارشة".

ترتبت عىل فصل جحا نطاقي سياسات النخبة وسياسات التابع آثار جذرية يف النظرية االجتماعية والتأريخ. كان امليل املعهود يف 

مة عىل محاور القرابة والدين والطائفة ... إلخ،  التأريخ املاركيس العاملي حتى سبعينيات القرن العرشين هو النظر يف ثورات الفالحني املنظَّ

الطرق  قّطاع  عىل  عمله  يف   )Hobsbawm 1978, 2( هوبسباوم  وصفه  الذي  النوع  ذلك  من  "متخلًفا"،  وعًيا  تبدي  حركات  أّنها  عىل 

و"التمردات البدائية" بأّنه "ما قبل سيايس" )ورد يف Guha 1983, 5-6(. وكان ُينظر إىل هذا الوعي أّنه ال يّتسق تماًما مع منطق الحداثة 

أو الرأسمالية املؤسيّس. وكما يقول هوبسباوم )Hobsbawm 1978, 2( باإلشارة إىل مادته الخاصة: "إّنهم أناٌس ما قبل سياسيني لم 

يجدوا بعد، أو أنهم بدأوا للتّو يف إيجاد، لغة خاصة تعرّب عن تطلعاتهم حيال هذا العالم". وبرفض جحا وصف وعي الفالحني بأّنه "ما قبل 

سيايس" ذلك الرفض الصيح، وتحاشيه نماذج "الوعي" التطورية، بات مهّيًئا ليشري إىل أنَّ من طبيعة العمل الجماعي ضد االستغالل 

لة ملقولة "السيايس" ذلك التوسيع الفاعل أبعد بكثري من املناطق التي خّصها بها الفكر  يف الهند الكولونيالية أن توّسع الحدود املتخيَّ

السيايس األورويب، وليشري إىل أنَّ تجاهل املشكالت التي تسببها مشاركُة الفالحني يف املجال السيايس الحديث ملاركسيٍة أوروبية التمركز 

ال بّد أن يؤدي إىل تواريخ نخبوية فحسب. ذلك أنَّ املرء لن يعرف عندئذ كيف يحلل وعي الفالحني - خطابات القرابة والطائفة والدين 

والعرق التي يعرّبون من خاللها عن أنفسهم يف أثناء االحتجاج - إال بوصفه وعًيا "متخلًفا" يحاول أن ينربي لعالٍم متغرّي ال يسعه قّط 

أن يحيط بمنطقه تمام اإلحاطة.

ألّح جحا عىل أنَّ الفالحني ليسوا رضًبا من املفارقة التاريخية يف عالٍم كولونيايل حديث، بل معارصون فعلّيون للكولونيالية وجزء 

جوهري من الحداثة التي أّدى إليها الحكم الكولونيايل يف الهند. ووعي الفالحني ليس وعًيا "متخلًفا"، وال عقلية من مخّلفات املايض 

تشدهها املؤسسات السياسية واالقتصادية الحديثة فتقاومها. وأشار جحا إىل أنَّ الفالحني )املتمردين( يف الهند الكولونيالية قرأوا عاملهم 

املعارص قراءة صائبة يف الواقع. وبنّي، يف سياق تفّحصه أكرث من مئة حالة معروفة من حاالت تمرد الفالحني يف الهند الربيطانية بني عامي 

1783 وGuha 1983( 1900، الفصالن 1 و2(، أنَّ هذه التمردات تشتمل دوًما عىل استخدام الفالحني شيفرات خاصة باللباس والكالم 
والسلوك تنزع إىل قلب الشيفرات التي يسيطر عليهم من خاللها أسيادهم االجتماعيون يف الحياة اليومية. ويكاد قلب رموز السلطة 

أن يكون الفعل األول الحتمّي يف تمرد الفالحني، لكّن التواريخ النخبوية التي تناولت انتفاضات الفالحني أغفلت أهمية هذه البادرة 

باعتبارها إّياها "ما قبل سياسية". عىل سبيل املثال، نبذ أنيل سيل )Seal 1968, 1( جميع ثورات الفالحني يف الهند الكولونيالية يف القرن 

التاسع عرش ألّنها خالية من أّي "محتوى سيايس نوعّي"، كونها "انتفاضات من النوع التقليدي، سبيلها الوحيد لالحتجاج عىل شقائها 

هو العيص والحجارة". أّما املاركسيون، من جهة أخرى، فيفرّسون هذه البادرات عىل أّنها تعبري عن وعي زائف و/ أو قيام بوظيفة "صمام 
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األمان" يف النظام االجتماعي الكيّل)14). وما يفوت كلتا هاتني اإلسرتاتيجيتني التفسرييتني، بحسب جحا، هو حقيقة أّنه يف بداية كّل 

انتفاضة فالحية كان ال بد من نضال يخوضه املتمردون لتدمري رموز الهيبة االجتماعية وسلطة الطبقات الحاكمة كّلها. يقول جحا: "هذا 

القتال من أجل الهيبة كان يف صميم التمرد. وكان قلب األمور هو وجهته الرئيسة. وهو نضال سيايس يتمّلك فيه املتمرد و/ أو يدمر رمز 

قوة عدوه آماًل بذلك إزالة عالئم تبعيته" )Guha 1983, 75، التشديد يل(.

شّددُت عىل كلمة "سيايس" يف اقتبايس من جحا أعاله للتأكيد عىل التوتر الخالق بني النَّسب املاركيس لـ دراسات التابع وما َطَرَحْتُه 

منذ البداية من أسئلة أشّد تحدًيا حول طبيعة السلطة يف الحداثات الكولونيالية غري الغربية. ما أراد جحا تبيانه هو أن ترتيبات السلطة 

التي وجد فيها الفالحون والطبقات التابعة األخرى أنفسهم يف الهند الكولونيالية اشتملت عىل منطقني يف الرتاتب واالضطهاد مختلفني 

أشّد االختالف. أولهما هو منطق اإلطار القانوين واملؤسيس شبه الليربايل الذي جلبه الربيطانيون إىل البالد. وثانيهما هو مجموعة أخرى 

من العالقات مرتاكبة مع اإلطار السابق ويقوم فيها الرتاتب عىل سيطرة وإخضاع مبارشين ورصيحني ملن تعوزهم القوة سواء بالوسائل 

األيديولوجية-الرمزية أو بالقوة املادية. وسيمياء السيطرة واإلخضاع هذه هي ما سعت الطبقات التابعة إىل تدمريه يف كّل مّرة نهضت فيها 

إىل التمرد. وال يمكن فصل هذه السيمياء يف الحالة الهندية عّما نشري إليه باللغة اإلنكليزية من غري دّقة إّما بـ "الدينّي" أو "الغيبّي".

يمكن أن نرى التوتر بني روايٍة مألوفة عن رأس املال وفهٍم أكرث جذرية له يف كتاب جحا األوجه األولّية لتمرد الفالحني يف الهند 

ذاته. ثّمة أوقات يميل فيها جحا إىل قراءة "السيطرة واإلخضاع" من حيث التعارض بني نمط اإلنتاج اإلقطاعي ونمط  الكولونيالية 

املشّخصة  السلطة  أنظمة  - أو  الديمقراطية  العالقات غري  قراءة  إىل  والليربايل  املاركيس  البحث  نزوع كبري يف  الرأسمايل. وهناك  اإلنتاج 

ا عىل مشكالت  وممارسات تأليه الحّكام - عىل أّنها بقايا من عهد ما قبل رأسمايل، وعىل أّنها ليست حديثة تماًما. وهي ُترى بوصفها مؤرّشً

جحا  وكتاب  "اإلقطاعية".  العالقات  مع  منطقًيا  متعارضة  تكون  أن  بّد  ال  املكتملة  الرأسمالية  أنَّ  بافرتاض  الرأسمالية،  إىل  االنتقال 

األوجه األولّية يتكّلم يف بعض األحيان من ضمن هذا التقليد يف التحليل. وما يخربنا إّياه يف بعض األماكن )Guha 1983, 6( هو أنَّ 

السيطرة املبارشة سمة من سّمات اإلقطاعية املتبقّية:

إذا أخذنا شبه القارة الهندية كّلها، فإنَّ التطور الرأسمايل يف الزراعة بقي أولًيا فحسب ... حتى 1900. وظّل الريع يشّكل 

الجزء الجوهري من الدخل املتأيت عن ملكية األرض ... والعنص الثابت يف هذه العالقة ]بني الفالحني وماّلك األرض[ 

بكّل تنّوعها هو انتزاع الفائض من الفالحني بطرائق محددة؛ أي ليس من خالل اللعب الحّر لقوى اقتصاد السوق 

الكولونيايل.  الحكم  نظام  املحيل ويف  املجتمع  األرض يف  موقع ماّلك  اقتصادية هي  فوق  قوة  خالل  من  ما هو  بقدر 

بعبارة أخرى، كانت هذه العالقة عالقة سيطرة وإخضاع: عالقة سياسية من النمط اإلقطاعي، أو كما وصفت عىل نحو 

مناسب، عالقة شبه إقطاعية تستمد وجودها املادي من رشوط اإلنتاج ما قبل الرأسمالية وتستمد رشعيتها من ثقافة 

تقليدية ال تزال سائدة يف البنية الفوقية.

لكن هذه الرواية املاركسّية املحددة ال تمّثل كما يجب قوة نقد جحا ملقولة "ما قبل السيايس" وما لهذا النقد من أهمية. ذلك أّنه إذا 

ما قبلنا ماركسّية هذا االقتباس، يمكن أن نعود إىل جحا لرنى أنَّ مجال السيايس نادرًا ما تجّرد عن املجاالت األخرى )الدين، القرابة، 

الثقافة( يف عالقات السيطرة واإلخضاع اإلقطاعية، وأّنه يصعب بهذا املعنى أن َنِصَف عالقات السلطة اإلقطاعية بأّنها سياسية عىل 

الوجه الصحيح. ويمكن عندئٍذ قراءة العالقات "اإلقطاعية" املتبقّية يف املشهد الهندي - كما يفعل جحا يف بداية هذا االقتباس - بوصفها 

14 يتفّحص جحا مثل هذه املواقف املاركسية وينتقدها يف مقالته املوسومة:
"The Prose of Counter-Insurgency" in Guha and Spivak 1988.
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الرأسمالية. وبهذا املنطق، يمكن أن ننظر إىل ما يسمى العالقات شبه اإلقطاعية وعقلية الفالحني  عالمة عدم اكتمال االنتقال إىل 

الهند هو خلق مزيد من  تاريخي-عاملّي. وكّل ما تحتاجه  انقراض  بقايا مرحلة سابقة، ال تزال نشطة، من دون شك، لكنها قيد  بأنها 

الرأسمالية، وعندها سوف تبدأ عملية تحويل الفالح إىل مواطن؛ أي إىل الصورة السياسية الصحيحة ملا يعنيه أن يكون  املؤسسات 

املرء شخًصا. وهذا ما كان عليه منطق هوبسباوم يف الحقيقة. وهو السبب يف أنَّ شخصياته "ما قبل السياسية" - حتى عندما "ُتْقَحم" يف 

الرأسمالية وحتى حني يعرتف هوبسباوم )Hobsbawm 1978, 3( بأنَّ "اكتساب هؤالء املتمردين البدائيني وعًيا سياسًيا" هو ما يجعل" 

قرننا األكرث ثورية يف التاريخ" - تبقى "غريبة" عىل الدوام عن منطق الرأسمالية: "فهي تأتيهم من الخارج، خلسًة من خالل اشتغال 

القوى االقتصادية التي ال يفهمونها وال يسيطرون عليها أّي سيطرة".

لكّن جحا، يف رفضه مقولة "ما قبل السيايس"، يلّح عىل الفروق النوعية بني تاريخّي السلطة يف الهند الكولونيالية وأوروبا. وهذه 

اللفتة جذرية يف ما تسبغه من تعددية جوهرية عىل تاريخ السلطة يف الحداثة العاملية ويف فصلها إّياه عن أي تاريخ كويّن لرأس املال. 

تكون  ربما  وتعميماته  كاملة  تكون  تكاد  بصورة  األوروبية  التجربة  من  مستمدة  هوبسباوم  مواد  "إنَّ   :)Guha 1983, 6( جحا  يقول 

متوافقة معها ... ومهما تكن صّحة فكرة التمرد الفالحي ما قبل السيايس بالنسبة إىل بلدان أخرى إال أنها قليلة الَغناء يف فهم تجربة 

السيايس، كما  املجال  فيها  ينشطر  الحداثة  بوصفها حالة من حاالت  الهند  الكولونيالية يف  التشكيلة  نرى  الكولونيالية". وحني  الهند 

يقول جحا يف تقديم دراسات التابع، إىل منطقني متميزين يبقيان متضافرين مًعا طوال الوقت - منطق ُأطر الحكم الرسمية القانونية 

والعلمانية ومنطق عالقات السيطرة واإلخضاع املبارشين اللذين يستمدا رشعيتهما من مجموعة مختلفة من املؤسسات واملمارسات بما 

يف ذلك الْدهارما )التي غالًبا ما ُترتجم بـ "الدين"(- فسوف نجد أنَّ كتابات جحا تساهم يف الكشف عن مشكلة الفتة للغاية يف التاريخ 

العاملي للحداثة.

عاملًيا  مًدى  الحاكمة  الحداثة  ومؤسسات  املال  رأس  فيه  يطّور  عص  يف  السلطة  تاريخ  يف  التفكري  مشكلة  هي  هذه  النهاية،  يف 

عمل  ويبنّي  رأسمالية.  سلطٍة  عالقاِت  إىل  االنتقال  يقتيض  املال  رأس  حكم  أنَّ  الرأسمايل  للضبط  ماركس  مناقشة  تفرتض  متزايًدا. 

نموذج  إكمال  بّد من  الغرب، فال  التي نشأت يف  للحداثة  الرئيسة  املؤسسات  نفهم  أن  أردنا  إذا  أّنه   Michel Foucault ميشيل فوكو 

السيادة الحقوقي الذي يحتفي به الفكر السيايس األورويب الحديث بمفاهيم الضبط والسلطة البيولوجية والحاكمية. ويزعم جحا أنَّ 

هذا اإلكمال يجب أن يتضمن يف حداثة الهند الكولونيالية زوًجا آخر من املصطلحات: السيطرة واإلخضاع. وهذا ليس ألّن الهند بلد 

شبه حديث أو شبه رأسمايل أو شبه إقطاعي أو أّي يشء من هذا القبيل، وليس ألنَّ رأس املال يف الهند يحكم من خالل "اإلخضاع 

الشكيل")15) وحده. يتخطى جحا الجدل الذي يختزل مسائل الديمقراطية والسلطة يف شبه القارة إىل أطروحات عن انتقال غري مكتمل 

يعيد  ال  للرأسمالية  العاملي  التاريخ  أّن  نظره  ووجهة  العاملية.  الرأسمالية  بقوى  الكولونيالية  الهند  صالت  ينكر  ال  وهو  الرأسمالية.  إىل 

بالرضورة إنتاج تاريخ السلطة ذاته يف كّل مكان. ويف حساب متغريات الحداثة، ليست السلطة متغريًا تابًعا، بينما يقوم رأس املال بدور 

املتغرّي املستقل. ويمكن التعامل مع رأس املال والسلطة كمقولتني مستقلتني تحليلًيا. ولذلك لطاملا كان الفكر السيايس املاركيس األورويب 

الحداثة  تاريخ  أنَّ  ذلك  الحديثة.  الكولونيالية  تواريخها  يف  السلطة  لتنظري  كاٍف  غري  لكنه  مهًما  فكرًا  املقولتني  ربط  الذي  التقليدي 

حيث  من  اختزاله  يمكن  ال  نحو  عىل  تعددًيا  مصطلحاته،  حيث  من  األلسنة  متغاير  مجااًل  سيايّس  هو  ملا  خلق  الهند  يف  الكولونيالية 

انبثاق  قبل  التي تطورت  العمل  أنماط  الرأسمايل عىل  استيالء  إىل  به  formal subsumption من مصطلحات ماركس، ويشري  املال  لرأس  للعمل  الشكيل  15 اإلخضاع 

العالقات الرأسمالية، وما يرتبط بذلك من قرس العتصار العمل الفائض بإطالة وقت العمل. وهذا الشكل هو الشكل العام لكل عملية إنتاج رأسمالية، وهو يقف يف تمايز 

انظر،  الفائضة.  القيمة  اعتصار  أخرى يف  بطرائق  يتمّيز  الكربى(  )الصناعة  لإلنتاج  رأسمايل خاص  نمط  بتطور  يتطور  الذي  املال  لرأس  للعمل  الفعيل  صارخ مع اإلخضاع 

نتائج عملية اإلنتاج املبارشة )الجزء املجهول من رأس املال(، ترجمة فالح عبد الجبار )مركز األبحاث والدراسات االشرتاكية يف العالم العريب، د.ت.(،  كارل ماركس، 

ص 125 - 150. )املرتجم(
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بنيته، تتشابك يف داخله خيوط أنماط مختلفة من العالقات ال تشّكل كالًّ منطقًيا. ومن هذه الخيوط خيط حاسم الشتغال السلطة يف 

دراسات  املؤسسات الهندية، هو ما تمارسه النخبة عىل التابعني من سيطرة وإخضاع مبارشين. وكما قال جحا يف مساهمته األوىل يف 

التابع )Guha 1982, 4( فإنَّ هذا الخيط من السيطرة واإلخضاع يف عالقات السلطة يف الهند "لم يكن تقليدًيا إال بقدر ما يمكن تتّبع 

جذوره إىل الزمن ما قبل الكولونيايل، لكنه ليس عتيًقا بأّي حال من األحوال بمعنى أّن الزمن قد عفا عليه".

هكذا كانت ما تمارسه النخبة عىل التابعني من سيطرة وإخضاع اجتماعيني سمة يومية من سمات الرأسمالية الهندية ذاتها. فهي 

رأسمالية من النمط الكولونيايل. ورأى جحا، بقراءة نقدية لبعض نصوص ماركس األساسية، أنَّ الكولونيالية الحديثة هي يف جوهرها 

الرشط التاريخي الذي يسيطر فيه رأُس ماٍل مّطرد التوسع والعاملية عىل املجتمعات غري الغربية من دون أن ُيْحِدث أي تحول ديمقراطي 

شامل يف العالقات االجتماعية للسلطة أو يحتاج إليه. والدولة الكولونيالية - التعبري النهايئ عن املجال السيايس يف الهند الكولونيالية - 

هي نتيجة إلمكان مثل هذه السيطرة ورشًطا لها يف آٍن مًعا. وكما يقول جحا )Guha 1982, 5 - 6( فإنَّ "الكولونيالية ال يمكن أن تستمر 

كعالقة سلطة يف شبه القارة إال برشط أن تخفق الربجوازية املستعِمرة يف االرتقاء إىل مرشوعها الكوين. وطبيعة الدولة التي خلقتها بالسيف 

"مناطق  لكن  الكولونيالية  الرأسمالية  تأثري  تحت  شّك  دون  من  تغرّي  مجتمًعا  النتيجة  وكانت  تاريخًيا".  رضورًيا  هذا  جعلت  التي  هي 

شاسعة يف حياة الشعب ووعيه" نجت من أّي نوع من أنواع "الهيمنة ]الربجوازية[".

ال يمكن، إًذا، إنتاج التاريخ الثقايف للسلطة يف الحداثة الهندية بتطبيق بسيط لتحليالت القومية التي قّدمتها املاركسية الغربية. 

وبخالف التقليد الفكري الذي يربط املؤّرخ املاركيس القومي بيبان شاندرا بآراء القوميني اليساريني مثل جواهر الل نهرو، تنطوي رؤية 

جحا عىل أّنه من غري املمكن منافسة قصة الكولونيالية الرجعية برواية عن حركة قومية قوية تسعى إىل ترسيخ رؤية برجوازية يف املجتمع 

أيديولوجيا  اجرتاح  عىل  قادرة  طبقة  املاركسية،  الرواية  يف  األوروبية  بالربجوازية  مقارنتها  تمكن  هنا  طبقة  وجود  لعدم  وذلك  برمته)16)؛ 

مهيمنة تجعل مصالحها الخاصة تظهر عىل أّنها مصالح الجميع. وُيْظِهُر تاريخ الطريقة التي سعى بها قوميو النخبة يف الهند إىل تعبئة 

الطبقات التابعة مجااًل سياسًيا تعايشت فيه وتفاعلت اللغات العلمانية لألطر القانونية والدستورية مع اسرتاتيجيات السيطرة واإلخضاع 

غري املتناسبة معها. ورأى جحا يف مقالته "الكولونيالية يف جنوب آسيا: سيطرٌة من دون هيمنة وتأريُخها" )Guha 1997, 97-98( أنَّ 

التاسع عرش أو  الليربالية يف بريطانيا القرن  للثقافة الربجوازية  ُتفَهم "بوصفها تكرارًا  "الثقافة الهندية يف الحقبة الكولونيالية" تأىب أن 

بوصفها مجرد بقايا من ثقافة سابقة ما قبل رأسمالية". إّنها رأسمالية ولكن من دون الرتاتبيات الرأسمالية، وهي سيطرة رأسمالية من 

دون ثقافة رأسمالية مهيمنة، أو "سيطرة من دون هيمنة"، عىل حّد تعبري جحا الشهري.

دراسات التابع وإعادة توجيه التاريخ

الهند تمارس فيه األيديولوجيات  املال يف  إقامِة حكٍم لرأس  القومية والكولونيالية انخرطتا يف  - أنَّ كالًّ من  كان لصيغتّي جحا 

الربجوازية "سيطرًة من دون هيمنة"، وأنَّ أشكال السلطة الناجمة عن ذلك ال يمكن وصفها بأّنها "ما قبل سياسية" - آثار عديدة يف ما 

يتعلق بالتأريخ، ظهر بعضها يف كتابات جحا الخاصة يف حني ظهر بعضها اآلخر يف كتابات زمالئه. ومن املهم أن نوضح هذه اآلثار، ألّنها 

ما جعل دراسات التابع تجربًة يف التأريخ ما بعد الكولونيايل.

أساًسا"  برجوازية  "حركة  هي  القومية  الحركة  أّن  مساءلة  أّي  دون  من  سبعينياته  يف  شاندرا  بيبان  وكتابات  العرشين  القرن  ثالثينيات  يف  نهرو  كتابات  16 افرتضت 

الوسطى  والطبقات  والعمال  الفالحني  من  الواسعة  الجماهري  عىل  برجوازية ...  وتنظيمية  وسياسية  أيديولوجية  "هيمنة  إقامة  وظيفتها  وأنَّ   )Nehru ]1936[ 1962, 66(

.Chandra 1979, 135 "الدنيا
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التي  النظريات  التاريخانية برفض كّل  السيايس" أن يتحّدى  الذي وجهه جحا ملقولة "ما قبل  للنقد  أواًل وقبل كّل يشء، كان 

تقسم التاريخ إىل مراحل محددة متعاقبة. فإذا ما كان مصطلح "ما قبل السيايس"، كما ناقشُته، يستمد صّحته من تصنيف أنواع معينة 

من عالقات السلطة عىل أّنها "ما قبل حديثة"، و"إقطاعية"، وهلم جرا، فإنَّ مناقشة جحا للسلطة يف الهند الكولونيالية تقاوم مثل هذا 

التمييز الواضح بني الحديث وما قبل الحديث. وتلك العالقات التي بدت "إقطاعية" يف الهند عندما ُنِظَر إليها من خالل النظرة التي 

تقسم التاريخ إىل مراحل محددة متعاقبة هي عالقات معارصة لكّل ما بدا "حديًثا" لتلك النظرة ذاتها. ويف رأي جحا، أنَّه ما كان يمكن 

النظر إىل العالقات األوىل من خالل االستعارات الجيولوجية أو التطورية، مثل "البقاء" و"البقايا"، من دون أن تغدو هذه التاريخانية 

نخبوية يف تفسريها املايض.

هكذا كانت دراسات التابع يف تعارض مبدأي مع التواريخ القومية التي صّورت الزعماء القوميني عىل أّنهم يهدون الهند وشعبها 

سبيل الخروج من مرحلٍة من املراحل "ما قبل الرأسمالية" إىل طور "الحداثة الربجوازية" التاريخي العاملي، املجّهز بأدوات الديمقراطية 

وحقوق املواطنة واقتصاد السوق وسيادة القانون. ال شك أنَّ النخبة السياسية الهندية استدخلت لغة الحداثة السياسية هذه واستخدمتها، 

ُوِجَد إىل جانب عالقات غري ديمقراطية من السيطرة واإلخضاع واختلط معها. وهذا التعايش الثنني من  لكّن هذا امليل الديمقراطي 

مجاالت السياسة هو، كما يقول جحا )Guha 1982, 5 - 6( "مؤرّش عىل حقيقة تاريخية مهمة، هي إخفاق الربجوازية يف التعبري عن 

األّمة" )التشديد لجحا(. والحال، أّنه لم يكن ثّمة "أّمة" موّحدة للتعبري عنها. وكان السؤال األهم هو كيف ظهرت قومية رسمية زعمت 

أنها تمّثل مثل هذه األّمة املوحدة ومن خالل أّي ممارسات. وهذا املوقف النقدي من القومية الرسمية أو الدولتية والتأريخ املرتبط بها 

هو من األشياء التي وسمت دراسات التابع منذ البداية. وبذلك كان التاريخ ما بعد الكولونيايل شكاًلً من التأريخ ما بعد القومي)17).

كان لسعي جحا إىل تاريخ يكون فيه التابع "صانع مصريه" أن يسّلط الضوء عىل مسألة العالقة بني النصوص والسلطة. وعادًة ما 

تكون األرشيفات التاريخية مجموعات من الوثائق والنصوص من شّتى األنواع. ولطاملا أّكد مؤّرخو الفالحني وغريهم من الجماعات 

االجتماعية التابعة عىل حقيقة أّن الفالحني لم يرتكوا وثائق خاصة بهم. وغالًبا ما لجأ املؤّرخون املعنيون باستعادة "تجربة" فالحية من 

للعون: األنرثوبولوجيا والديموغرافيا وعلم االجتماع وعلم اآلثار  الفروع املعرفية والتخصصات األخرى طلًبا  التاريخ إىل موارد  تجارب 

والجغرافيا البرشية ... إلخ. ويقّدم يوجني ويرب Eugen Weber يف دراسته املعروفة عن فرنسا الريفية يف القرن التاسع عرش، من فالحني 

إىل فرنسيني )Weber, 1976, vxi(، صيغة موجزة لهذه املقاربة: "ليس األّميون عينّي يف الحقيقة؛ بل يسعهم أن يعربوا عن أنفسهم 

بطرائق متعددة ويقومون بذلك بالفعل. وكان علماء االجتماع واإلثنولوجيون والجغرافيون ومؤّخرًا املؤّرخون الديموغرافيون قد أظهروا 

لنا وسائل جديدة ومختلفة لتفسري األدلة". ويف ستينيات القرن العرشين وسبعينياته، التفت إ. ب. طومسن وكيث توماس وغريهما إىل 

التابعة)18). لكن مقاربة جحا )Guha 1983( تختلف عن مقاربات هؤالء  الطبقات  للوقوع عىل "تجارب"  األنرثوبولوجيا بحًثا عن سبٍل 

املؤّرخني اختالًفا الفًتا. فكتابه األوجه األولّية لتمرد الفالحني يف الهند الكولونيالية يبدأ بتبنّي املشكلة ذاتها التي تبّينها ويرب وتوماس 

أيًضا،  ومثلهم  الحاكمة.  الطبقات  تنتجها  ما  عادًة  التي  األرشيفات  وثائق  يف  مبارشة  يتكلمون  ال  الفالحني  أّن  وغريهم:  وطومسن 

يستخدم جحا مجموعة متنوعة من الفروع أو التخصصات لتتّبع منطق الوعي الفالحي يف لحظة التمرد. لكنه يفكر يف مقولة "الوعي" 

عىل نحو مختلف. فهو يف تأكيده عىل استقالل وعي الفالح املتمرد، ال يهدف إىل إنتاج تعميمات تحاول أن تلخص ما فّكر به يف رأسه، 

أو أحّسه، أو عاشه يف داخله كّل فالح بعينه ممن شاركوا يف تمردات الهند الكولونيالية. ذلك أنَّ األمر ينتهي بمثل هذه املحاوالت، 

17 سوف يطور هذا الجانب من املرشوع الحًقا كّل من بارتا شاترجي وجيانيندرا باندي وشهيد أمني، كما سيأيت الحًقا.

18 انظر ما يقوله إ. ب. طومسن )Thompson 1979, 199(عن "التجربة": "مقولة ال غنى عنها للمؤّرخ، مهما تكن غري مكتملة، ذلك أّنها تشتمل عىل استجابة عقلية 

.)Thomas 1963( وعاطفية يبديها فرد أو مجموعة اجتماعية حيال حوادث مرتابطة كثرية". انظر أيًضا
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عىل الرغم من كّل النيات الحسنة، إىل تحويل الفالحني إىل موضوعات غرائبية من موضوعات األنرثوبولوجيا. ونقُد جحا مصطلح "ما 

قبل السيايس" يسّد بصورة مرشوعة سبيل التفكري هذا. وهو ينظر إىل الوعي - وإىل ذاتية الفالح تالًيا - عىل أّنه يشء محايث ملمارسات 

َئة ُتدعى  التمرد الفالحي ذاتها. وكتاب األوجه األولّية هو دراسة ملمارسات الفالحني املتمردين يف الهند الكولونيالية، وليس ملقولة ُمَشيَّ

"الوعي". وكان الهدف من الكتاب إبراز املخّيلة الجمعية الكامنة يف ممارسات التمرد الفالحي. وال يّدعي جحا قط أنَّ "الوعي املتمرد" 

الذي يناقشه "واٍع" بالفعل، أي موجود يف رؤوس الفالحني. وال يساوي بني الوعي و"نظرة الذات إىل ذاتها". وهو يتفّحص ممارسات 

ى يف هذه املمارسات، ثم يحاول أن  املتمردين يك يفّك مغاليق العالقات املحددة - بني النخب والتابعني وبني التابعني أنفسهم - التي ُتَؤدَّ

يستخرج من هذه العالقات ما يمكن أن ندعوه البنية األولية لـ "الوعي" الكامن يف تلك العالقات.

يصف جحا إسرتاتيجيته التأويلية من خالل استعارة القراءة، تمّشًيا مع التقليد البنيوي الذي ينسب كتابه إليه باستخدام كلمة 

"األولية" منذ العنوان. وملا كانت األرشيفات املتاحة عن تمرد الفالحني نتاج إجراءات مكافحة التمرد التي اتخذتها الطبقات الحاكمة 

وجيوشها وقوات رشطتها، فإنَّ جحا يؤّكد عىل حاجة املؤّرخ ألن يطّور إسرتاتيجية واعية يف قراءته هذه األرشيفات، ليس حيال تحيزات 

النخبة فحسب، بل أيًضا حيال الخصائص النّصية يف هذه الوثائق، وذلك يك يضع يده عىل الطرائق املختلفة التي مّثلت من خاللها 

أساليُب التفكري النخبوية صورَة التابعني العاصية وممارساتهم. ويرى جحا أّنه من دون أداة املسح هذه سوف يميل املؤّرخون إىل إعادة 

إنتاج منطق التمثيل ذاته الذي استخدمته الطبقات النخبوية يف السيطرة عىل التابعني)19). وتبدو استعارة القراءة التدّخلية هنا يف تضاد مع 

استخدام إ. ب. طومسن )Thompson, 1979, 210, 222( استعارة اإلصغاء السلبية يف وصف النشاط التأوييل للمؤّرخ، وذلك يف مناظرة له 

مع ألتوسري Althusser )20). وهذا الرتكيز عىل القراءة يرتك التأريخ الذي تمارسه دراسات التابع عرضة لتأثريات نظرية األدب والرسد)21).

هكذا يبتعد جحا وزمالؤه - يف نقدهم التاريخانية واملركزية األوروبية عىل هذا النحو واستخدام هذا النقد يف استنطاق فكرة األّمة، ويف 

التأكيد عىل الخصائص النصية لوثائق األرشيف، ويف اعتبار التمثيل وجًها من أوجه عالقات السلطة بني النخبة والتابعني - عن االفرتاضات 

التي تستهدي بها مقاربة "التاريخ من أسفل" لدى التأريخ املاركيس اإلنكليزي. ومع أعمال جحا، ينعطف التاريخ الهندي، إذا جاز القول، 

تلك االنعطافة األلسنية التي راح ُيرْضَب بها املثل. وكانت دراسات التابع قد اتخذت موقًعا لها منذ البداية يف منطقة اليسار غري التقليدية. وما 

ورثته عن املاركسية كان يف حوار أصاًل مع تيارات أخرى حديثة من الفكر األورويب، وال سيما تيارات البنيوية. وكان ثّمة تعاطف مع بدايات 

فوكو توضحه الطريقة التي طرحْت بها كتاباُت جحا مسألة املعرفة-السلطة من خالل السؤال: "ما األرشيف وكيف ُيْنَتج؟"

دراسات التابع منذ عام 1988: دوائر متعددة

تقاعد جحا من فريق التحرير يف دراسات التابع يف عام 1988 )22). ويف العام نفسه، ُنرشت يف نيويورك مختارات من دراسات التابع 

)Selected Subaltern Studies( دّشنت مسرية هذا املرشوع العاملية. وكتب إدوارد سعيد )Said 1988, v( تصديرًا لهذا املجلد وصف فيه 

بيان جحا املتعّلق بأهداف دراسات التابع بأنه "متمرد فكرًيا". واختريت مقالة غاياتري سبيفاك "تفكيك التأريخ" )Spivak 1988( التي 

سبق أن ُنرشت يف املجلد السادس يف عام 1986 ويف ظّل رئاسة تحرير جحا، كمقدمة لهذه املختارات. مّثلْت مقالة سبيفاك هذه، مع مقالِة 

19 ثمة تفصيل إلسرتاتيجيات القراءة عند جحا يف مقالته املنشورة يف Guha and Spivak 1988 كما أنها مبثوثة يف أنحاء كتابه األوجه األولية.

20 لإلنصاف، فإّن طومسن ال يكتفي بالكتابة عن "أصوات تصخ من املايض" - "ليس صوت املؤّرخ، الحظوا رجاًء؛ بل أصواتهم" - إذ إنَّ لديه الكثري أيًضا مما يقوله عن 

كيفية استنطاق املؤّرخني مصادرهم بغية اإلصغاء إىل أصوات التاريخ الضائعة.

21 أفضل مثال عىل ذلك مقالة جحا يف )Guha and Spivak 1988(. انظر أيًضا تقديم شاكرافوريت سبيفاك للمجلد ذاته.

.Subaltern Studies VI يف تقديمه لـ ، )Guha 1988(22 انظر بيان جحا
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دراســات دراسات التابع والتأريخ ما بعد الكولونيايل

مراجعٍة نرشتها روزاليند أوهانلون Rosalind O’Hanlon يف الوقت ذاته تقريًبا )O'Hanlon 1988(، نقًدا مهًما لـ دراسات التابع ترك أثره 

الخطري يف املسار الفكري الالحق للمرشوع. أشارت كلٌّ من سبيفاك وأوهانلون إىل غياب قضايا الجندر عن دراسات التابع. كما قّدمتا نقًدا 

جوهرًيا للتوّجه النظري للمرشوع. وأشارتا، يف الواقع، إىل أنَّ التأريخ يف دراسات التابع يعمل عمله من خالل فكرٍة عن الذات - فكرة "جعل 

التابع صانًعا ملصريه" - بعيدة كّل البعد عّما سبق أن تواّله املفّكرون البنيويون من نقٍد لفكرة الذات ذاتها. وكانت سبيفاك يف مقالتها الشهرية 

"هل يمكن للتابع أن يتكّلم؟" )Spivak 1994(، وهي قراءة نقدية متحدية لحوار بني ميشيل فوكو وجيل دولوز Gilles Deleuze، قد 

طرحت بقوة هذه األسئلة وسواها من خالل اعرتاضات تفكيكية وفلسفية عىل أّي برنامج مبارش يرمي إىل "ترك التابع يتكّلم".

حاول باحثو دراسات التابع منذ ذلك الحني أخذ هذه االنتقادات عىل محمل الجّد وتدّبرها. وجرى يشء من تاليف االتهامات املتعلقة 

النسوية يف مقاالت مؤّثرة كتبها راناجيت جحا وبارتا شاترجي، ويف  بالبحوث  التابع وعدم اهتمامها  دراسات  الجندر عن  بغياب قضايا 

مساهمات قدمتها سوزي ثارو Susie Tharu وغريها عن النظرية النسوية املعارصة يف الهند)23). ويف كتابه الفكر القومي والعالم الكولونيايل 

)1986(، طّبق بارتا شاترجي بشكٍل خالق منظور إدوارد سعيد واملنظور ما بعد الكولونيايل عىل دراسة القوميات غري الغربية، واستخدم 

الهند مثااًل عىل ذلك. وّسع هذا الكتاب انتقادات جحا للتأريخ القومي لتغدو نقًدا أملعًيا ومكتماًل للفكر القومي ذاته. ومع عمل شاترجي 

هذا، ثم مع عمل جيانيندرا باندي عن تقسيم الهند يف عام 1947، أمكن القول بحّق إنَّ النقد ما بعد الكولونيايل أصبح نقًدا ما بعد قومّي 

أيًضا. ويمكن تتّبع األثر الذي تركه الفكر التفكييك وما بعد الحديث يف   دراسات التابع من خالل الطريقة التي أعلت بها أعمال جيانيندرا 

باندي وبارتا شاترجي وشهيد أمني يف تسعينيات القرن العرشين من شأن فكرة الجزء عىل حساب فكرة الكّل أو الكلّية. وشّكك كتاب باندي 

بناء الطائفية يف شمال الهند الكولونيايل )1991( ومقالته يف 1992 "دفاًعا عن الجزء"؛ وكتاب شاترجي يف عام 1994 األّمة وأجزاؤها؛ 

وكتاب أمني التجريبي املحتفى به عىل نطاق واسع الحدث، الذاكرة، االستعارة )1995(، عىل أسٍس أرشيفية ومعرفية، حتى بإمكانية بناء 

تاريخ قومي كيّل لدى رسد  سياسات حياة التابعني. وكان طبيعًيا أن تؤدي هذه الخطوة إىل سلسلة من الكتابات التي كتبها باحثو دراسات 

التابع ووضعوا فيها قيد االستقصاء النقدي التاريَخ ذاته بوصفه شكاًل أوروبًيا من أشكال املعرفة. كما قّدم براكاش وجحا وشاترجي وأمني 

 Gyan وغريهم مساهمات مهمة يف تحليل "الخطاب الكولونيايل")24). وأتمَّ جيان براكاش Shail Mayaram وأجاي سكاريا وشايل مايارام

Prakash مؤّخرًا دراسًة لخطاب العلم يف الكتابات القومية الهندية تبدي اتفاًقا عميًقا مع أفكار هومي بابا)25).

أين تقف دراسات التابع اليوم، سواء كسلسلة أم كمرشوع؟ يبدو أنها تقف عند تقاطع مسارات مختلفة شّتى. كان املرشوع األصيل 

- مفهوًما هنا عىل أّنه مرشوٌع ُيقيم فصاًل نسبًيا بني تاريخ رأس املال وتاريخ السلطة - قد تطور وتعزز من خالل عمل املجموعة. وما دراسة 

ديفيد أرنولد للكولونيالية الربيطانية يف الهند من حيث تواريخ ممارساتها الجسدية املتنازَعة، استعمار الجسد )1993(؛ ودراستا ديفيد 

هارديمان للثقافة السياسية واالقتصادية يف حياة التابعني العالقني يف أشكال ناشئة من الرأسمالية يف والية غوجارات الهندية، مجيء 

23 انظر، مثاًل )",Guha, "Chandra's Death( الذي ُنرش يف األصل يف دراسات التابع V وأعيد نرشه يف )Guha 1998, 34-62(؛ وانظر أيًضا:
Partha Chatterjee, "The Nationalist Resolution of the Woman Question," reprinted as "The Nation and Its Women" in Chatterjee 1994; and Susie 
Tharu and Tejaswini Niranjana, "Problems for a Contemporary Theory of Gender" in Amin and Chakrabarty 1996, 232-260.

24 قاد براكاش الجدال حول التواريخ غري التأسيسية يف مقالتيه الشهريتني "كتابة تواريخ العالم الثالث ما بعد االسترشاقية: منظورات من التأريخ الهندي" )1990( و"النقد 

ما بعد الكولونيايل والتأريخ الهندي" )1992(. وُتَعدُّ مقالة جحا "تأريخ هندّي للهند: نتائج هيمنّية ألجندة من القرن التاسع عرش" املنشورة يف )Guha 1997(؛ والفصل املوسوم 

"األّمة ورضوب ماضيها" ضمن )Chatterjee 1994(؛ ومقالة باندي "دراسات التابع: من نقد القومية إىل نقد التاريخ" )غري منشورة(؛ ومقالة أمني "تواريخ بديلة: نظرة من 

الهند" )غري منشورة( مساهمات يف جداالت حول التأريخ ومكانة املعرفة التاريخية أنتجتها دراسات التابع. انظر بهذا الصدد أيًضا تناول شايل مايارام للذاكرة والتاريخ يف 

مقالتها "الكالم والصمت وقيام العنف التقسيمي يف ميوات"، وذلك يف )Chakrabarty 1996(؛ وانظر كذلك )Ajay, Hybrid Histories( الذي يصدر قريًبا.

25 يحلل كتاب براكاش القادم خطابات العلم والحداثة يف الهند الكولونيالية؛ انظر أيًضا مقالته:
"Science between the Lines," in Amin and Chakrabarty, 1996.
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ديفي)26) 1987 وإطعام البانيا 1996)27)؛ ودراسة غوتام بادرا لعدد من النصوص ذات الصلة باملجتمع الفالحي يف بنغال القرنني الثامن عرش 

ح من خالل أمثلة تاريخية، ملموسة. والتاسع عرش، إيمان ونيشان )1994( سوى أمثلة ُتَصاغ فيها إمكانيات املرشوع النظري األصيل وتوضَّ

أوائل  يف  لنفسها  وضعتها  التي  األصلية  التأريخية  األجندة  تجاوزت  التابع  دراسات  بأنَّ  ذاته،  الوقت  يف  االعرتاف،  من  بد  ال 

بلغتها. وعاد هذا  التي  الدوائر  إقليمي يف  السلسلة اآلن موقع عاملي وحتى  بات لهذه  العرشين. وكما سبق أن قلت،  القرن  ثمانينيات 

التوّسع خارج مجاالت التاريخ الهندي عىل السلسلة بكلٍّ من الثناء والنقد. ويكاد كثرٌي من النقاش يتبع خطوط الجدال العاملي املتواصل 

بني املاركسيني من جهة وما بعد الحداثيني من جهة أخرى. ومثل املاركسيني يف كّل مكان، يلقي املاركسيون الهنود التهمة التي مفادها 

التابع  دراسات  التابع يرّض بقضية وحدة املضطَهدين. ويعتقد كثري من معاريض  تأريخ  الجزء يف  الحدايث من شأن  بعد  ما  أنَّ اإلعالء 

عاملية  أسباًبا  باكتشافها  املضطَهدين  "جماهري"  شّتى  مًعا  تجمع  التي  االجتماعية  بالتحليالت  تتعزز  الوحدة  هذه  مثل  أنَّ  املاركسيني 

السلطة  سّدة  الهندوسية  األصولية  واملنظمات  األحزاب  تسّنم  مع  الهند  يف  تعقيًدا  الجدال  هذا  ويزداد  اضطهادهم.  وراء  تقف  شاملة 

السياسية. وكثريًا ما يزعم منتقدو دراسات التابع أنَّ ما أطلقته السلسلة من نقد املركزية األوروبية وعقالنية ما بعد التنوير، متضافرًا مع 

ما أطلقه كّتاب هنود مثل أشيز ناندي من نقد "العلمانية" و"الحداثة"، انتهى يف النهاية إىل توفري الذخرية الفكرية لألحزاب الهندوسية 

اليمينية الكارهة للمسلمني. ويرّد املدافعون عن دراسات التابع مشريين إىل أنَّ ما جّزأ املجال العام - يف الهند وسواها - إّنما هو ضغط 

الديمقراطية؛ وال يمكن توحيد ذلك املجال من خالل ماركسية تّص عىل اختزال تجارب االضطهاد والتهميش املتنوعة الكثرية يف محور 

واحد هو محور الطبقة. ويضيف هؤالء املدافعون أنَّ التوّصل إىل منظور نقدي حيال أشكال املعرفة األوروبية هو جزء من استنطاق نقدي 

إلرثها الكولونيايل يجب أن يقوم به املثقفون ما بعد الكولونياليني. وهم يّصون عىل أّن نقدهم للقومية ال يشرتك يف يشء مع الشوفينية 

القومية لدى األحزاب الهندوسية.

م هذا الجدال، األمر الذي من شأنه أن يميض بنا أبعد من نطاق املناقشة الحالية. كما أشعر  ال يسعني هنا أن أكون منصًفا وُأَقوِّ

إبراز الخالفات بني الطرفني. كان هديف من هذه املقالة دحض التهمة التي ترى أنَّ  بالغت يف  بأنَّ األوجه السجالية يف هذا الجدال 

دراسات التابع ضّلت سبيلها األصيل جّراء رفقة السوء التي أقامتها مع النظرية ما بعد الكولونيالية. وحاولُت أن أوضح من خالل مناقشة 

ما كتبه جحا يف ثمانينيات القرن العرشين بعض الصالت الرضورية بني األهداف األصلية لـ دراسات التابع واملناقشات الحالية للوضع 

ما بعد الكولونيايل. ذلك أنَّ دراسات التابع لم تكن أخًذا لطرائق البحث التاريخي التي سبق أن صاغتها تقاليد "التاريخ من أسفل" 

املاركسية املرتوبولية وتطبيًقا لها عىل مواد هندية. صحيح أنَّ دراسات التابع كانت يف جانب منها سليلة هذا النسب، لكن طبيعة الحداثة 

السياسية يف الهند الكولونيالية جعلت من هذا املرشوع يف كتابة التاريخ شيًئا ال يقّل عن نقد فرع التاريخ األكاديمي ذلك النقد املُْلِزم 

الذي ال مناص منه)28).

26 "ديفي"، كلمة سنسكريتية تعني اإللهة يف الهندوسية، يف حني تعني كلمة "ديفا" اإلله. )املرتجم(

27 البانيا طائفة حرفية من التجار والصيارفة واملقرضني وسمارسة الحبوب والتوابل، ويف الزمن املعارص أصحاب املشاريع التجارية عىل اختالفها. تستخدم الكلمة يف البنغال 

خصوًصا ويف الهند بوجه عام، حيث تنطبق عىل طوائف حرفية بعينها. )املرتجم(

28 يجد القارئ عرًضا مفّصاًل لهذه النقطة يف كتايب القادم ترييف أوروبا: الفكر ما بعد الكولونيايل واالختالف التاريخي.
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ضمــن برنامج وحدة ترجمــة الكتب يف املركــز العريب لألبحاث 
ودراسة السياسات، صدر كتاب: هايدغر والفكر العريب، للباحث 
يف قضايا الفكر وأســتاذ الفلسفة مشــري عون، وترجم الكتاب 
إىل العربيــة إييل نجم، وهو كتاب يشــتمل عــىل 190 صفحًة 
من القطع الكبري. ميعن الكاتب النظر يف املساهمة اإليجابيّة 
ملــشوع مارتن هايدغر )1889 - 1976(، بغــّض النظر عن توتّرات 
هــذا الفكر الداخليّــة العديدة، بخاصة أن فكر هايدغر، بحســب 
املؤلــف، مل يُــِرْ يف العامل العريّب عىل اإلطالق أّي شــغف 
عقــيّل، كام أنه مل ميارس البتّة أّي إغواء أيديولوجّي. ويعود 
الســبب، يف رأي بعضهم، إىل ما اقتضاه مسعاه الفلسفّي، 
فهــو مقتًض نقــدّي مغايــر للرأي الفلســفّي الســائد. وإّن 
التعقيد الــذي طبع فكره بطابعــه الخــاّص، والراديكاليّة التي 
الزمت هذا الفكر، جعاَل هايدغر مؤلًِّفا تصعب إحاطته يف حدود 
ما يســتطيع العقل العريّب الحايّل أن يتفّكر فيه. ويتيح إمعان 
النظر يف فكر هايدغر للفكر العريّب، تعميق أبعاد التفّكر يف 
الكون، والســعي للوقوف عىل إمكانات محتملة يســتلهمها 
لتُمّكنــه مــن بلوغ االختبار الخــاّص بالثقافــة العربيّة يف عمق 

مسعاها التاريخّي الخصويّص.

يقــارن املؤلّــف بــني البنــى الخاّصــة بالفكريــن الهايدغــرّي 
والعــريّب، ثّم يقيــم مواجهًة بني النظرتــني األنروبولوجيّتني 
إىل  وبالنســبة  الفكريّــان.  الفضــاءان  بهــام  يــويص  اللتــني 
عــىل  البحــث  املؤلّــف  يقــرص  العربيّــة،  األنروبولوجيــا 

األنروبولوجيــا التي تنتســب إىل اإلســالم؛ ذلك أنّها تكــّون، يف رأيه، العنرص الــذي متثّل أغلبية الشــعوب العربيّة يف الوقت 
الراهن. ثّم يقابل بني التسليم ملشيئة الله يف اإلسالم والتسليم ملشيئة الكون عند هايدغر.

مشري عون

هايدغر والفكر العريب 



أستاذ التاريخ يف معهد الدوحة للدراسات العليا - قطر.   *
Professor of History in Doha Institute for Graduate Studies, Qatar.

إّن األســئلة الجوهريــة التــي أُثــريْت يف األبحــاث املنهجيــة يف اإلســتوغرافية املعارصة هي نفســها التــي أُثريت يف 
البيوغرافيا )الســرية(، عىل سبيل املثال، يف صلتها بسائر العلوم االجتامعية والعالقات بني املعايري والسلوك من جهة، 
والجامعات واألفراد من جهة أخرى. وقد أحدثت هذه األسئلة التي تشّكل كالًّ من حدود حرية اإلنسان والعقالنية ومقاييس 
التحليــل، من خالل االســتناد إىل تصنيف اآلثــار املرتتبة عىل البيوغرافيــا وتحليلها، قطعيًة مع الزمــن الخطي والوقائعية 

التقليدية. وبالنسبة إىل هذا املقال تحديًدا، فإنه يُركّز يف الجوانب املعقَّدة غري املكتشفة من منظور البيوغرافيا.

كلمت مفتاحية: بيوغرافيا، الســري،    الحوليات،    تاريخ الفرد، الربزوبغرافيا، الظرف، األنروبولوجيا التاريخية،    تاريخ مجهري، 

ميكرو تاريخ، تاريخ جديد، التاريخانية، الرسد، املنوال، الوضعانية، الوظيفية.

Biography shares a number of the same pressing, essential methodological questions which are raised in
contemporary historiography.These questions concern its relationswith social sciences, the question of the
relations between norms and behavior and between groups and individuals, as well as the issue of the limits of 
humanfreedomandrationality.Thisarticlestressestheunexploredcomplexityofthebiographicalperspective,
offering a typology and an analysis of the implications of biographies that break with the linear and factual 
tradition.

Keywords: biography, annals, prosopography, history of the individual, context, microhistory, macro history, 
New History, historicism, narration, pattern, positivism, functionalism
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استعملت البيوغرافيا

The Uses of Biography

25



كانون الثاين / يناير 2016العدد  3

26

تقديم

ِس  إىل تحسُّ لدى طلبِتنا  التي ملسناها  الحاجة  البيوغرافيا من  باستعماالت  املتعّلقة  ليفي  مقالة جيوفاين  ترجمة)1)  الرغبة يف  تنبع 

عّدة  تحذق  ال  األغلبية  أّن  إال  أو ُتعالجها.  املعارصة  التاريخية  الدراسات  إليها  ُتشري  التي  البحثية  القضايا  وتلّمس  الحديثة،  املناهج 

ا بكل األدوات - لذلك ارْتأينا تعريب املقالة وتقريبها من الُقراء لعّل اإلفادة  ألسنة - وهو أمر طبيعي ألنه ال يمكن لإلنسان أْن يكون ُملمًّ

تحصل، وهي هدفنا الرئيس.

لقد اخرتنا أْن ُنحافظ عىل الشكل الغريب لكلمة "بيوغرافيا" Biography/ Biographie/ Biographia؛ ألّنها ُمصطلح مرتبٌط بمجاٍل 

ثقايف وفكري يختلف عن املجال العريب اإلسالمي، وهو مجال لنئ استعملنا فيه كلمة "السرية"، وهي مالئمة للبيوغرافيا، فإنها يف الحقيقة 

مشحونة يف مجال الثقافة العربية اإلسالمية بجملة من املعطيات، من ذلك أنها ُتحيلنا عىل سرية الرسول، وعىل ِسرَي الصحابة واألولياء.

ولكنَّ املهّم يف األمر هو أّن البيوغرافيا كما تبدو يف ظاهرها هي اهتماٌم باألفراد وتتبُع سريهم، وهو الفهم الذي كان سائًدا يف 

خ لألبطال والزعماء والجرناالت، من دون اهتمام بسائر مكونات املجتمع. ما مىض وخصوًصا يف صلب املدرسة الوضعانية التي كانت ُتؤرِّ

إّن البيوغرافيا يف الوقت الراهن هي منهج يسمح باستقراء حقبة من الزمن يف مختلف تمظهراتها وتعابريها، من خالل تتبع سرية 

الفرد، من خالل  ُمتتبًِّعا مسار  التاريخ، عىل نحٍو شمويّل،  لينبَش  له،  ُفرصًة  أو  للمؤرخ،  ًة  َمطيَّ البيوغرافيا  الفرد موضوع  الفرد. فيكون 

ننا، استناًدا إىل تتبع  محيطه االجتماعي والسيايس واالقتصادي والثقايف وغريه من حقول التاريخ املُختلفة. كما أّن دراسة البيوغرافيا ُتمكِّ

سرية الفرد الذي هو موضوع الدراسة من تعرُّف شبكات العالقات وإسرتاتيجيات األفراد يف نسج خيوط حياتهم. وُيمكن للبيوغرافيا أيًضا 

ات التي يمكن أن يعرفها الفرد ضمن صريورة جماعية، وهو ما يسمح  أن ُتساعد عىل دراسة التطورات الِحَرِفّية واالقتصادية والتغريُّ

بدراسة الحراك االجتماعي عرب َذلك التتبُّع الذي يمارسه الباحث لشخصية بحثه.

وال يخفى أّن الفرد ال يمكن أْن يكون ُغصًنا ُمنفصاًل عن الشجرة، فهو ينمو ويتحرك ضمن جماعة. ومن خالل تحركاته وعالقاته 

ر الديمغرايف للجماعة، وتطور العالقات بني الجماعات من ناحية، وبني  وانتماءاته العائلية أو العرقية أو الدينية، ُيمكننا أْن نْسَتِشفَّ التطوُّ

الفرد والجماعة من ناحية أخرى. وَتْحمل البيوغرافيا الباحَث عىل طْرِح َسْيٍل من األسئلة ُتساعده عىل إعادة تركيب حقبة تاريخية ربما 

اتها. ال تسمح الدراسات العامة باستقراء بعض ُجْزئيَّ

لقد مارس هذا الفن العديد من رواد مدرسة الحوليات؛ إذ خصَّ جاك لوغوف Jacques Le Goff امللك لويس التاسع Louis IX بكتاب 

يشتمل عىل 1280 صفحًة)2). فهل تمأل حياة فرد حتى ولو كان ملًكا هذا الفضاء الشاسع من الورق والضجيج االجتماعي واإلخباري؟ يبدو الكتاب 

يف ظاهره احتفاًء بلويس التاسع وهو الطفل امللك )أصبح ملًكا وعمره 12 سنًة( أو امللك املُقدس )رفعته الكنيسة إىل مصاف القديسني سنة 1297(، 

ا  ا واقتصاديًّ ولكنَّه ُيعنى يف الحقيقة بدراسة القرن الثالث عرش الذي شارك لويس التاسع يف ُصْنِع بعض أحداثه. فنجُد لوغوف يدرس وضع فرنسا إداريًّ

ا، ودور لويس التاسع يف سّن القوانني وتغيري وجه فرنسا. كما تعرَّض لوغوف إىل الحروب الصليبية بوصفها مشغاًل من مشاغل لويس  واجتماعيًّ

التاسع )سجن يف مص ومات وهو يحارص تونس(، ودرس شبكة العالقات التي تمتد من فرنسا إىل بالد املغول وُمختلف املناورات الدبلوماسية التي 

مارستها فرنسا مدعومة من البابوية وعديد امللوك املسيحيني. وقد بنّي لوغوف من خالل ذلك خصائص الحياة الدينية يف أوروبا الغربية.

1 هذه الرتجمة هي ثمرة جهود مشرتكة، ساهم فيها الباحث املساعد بمعهد الدوحة للدراسات العليا ياسني اليحياوي باملراجعة واإلصالح، وإضافة الهوامش، والتعريف 

بالشخصيات الواردة ضمن املقال، وقام األستاذ عبد الرحيم بنحادة أستاذ التاريخ الحديث بمعهد الدوحة للدراسات العليا ورئيس برنامج التاريخ بمراجعة النص العريب. أنظر: 
Giovanni Levi, "Les usages de la biographie," Annales: Économies, Sociétés, Civilisations,vol.44,no.6 (1989),pp.1325 - 1336.

2 JacquesLeGoff,Saint Louis (Gallimard, Paris, 1996).
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صة لكتاب لويس التاسع، نستنتج أّن لويس التاسع نفسه لم يكن سوى ذلك الشبح الذي ينماث يف  من خالل هذه املعطيات امللخَّ

تاريخ فرنسا كما ينماث امللح يف املاء، ولم تكن سريته سوى ذلك الخيط الناظم الذي تسري تحته وفوقه وبجانبْيه جملُة األحداث التي سعى 

لوغوف إىل إماطة اللثام عنها ورْبطها ببعضها، لُيخرج بحًثا شاماًل حول القرن الثالث عرش للميالد. ويف هذا السياق، البّد من اإلشارِة إىل أّن 

البيوغرافيا عىل الرغم من أّن ليفي يدعو إىل اعتمادها منهًجا خارَج تقاليد مدرسة الحوليات، فإنها يف الحقيقة من صلب الحوليات. وُيمكن 

م عىل أّنها "ما بعد الحوليات" إنما هي من صلب الحوليات ُوِلَدْت، وتحت أجِنحتها ترعرعت. القول إّن التطورات التاريخية التي ُتقدَّ

أوًل،

حدث  أّي  ذكر  عن  التغايض  مع  الفرد،  تاريخ  فيها  نكتب  أن  يمكن  فرتات  "توجد   :Raymond Queneau كنو))(  ريمون  يقول 

ا من دون التعرض ألّي مسار  تاريخي"))(. ويمكن أن نقول أيًضا إنه توجد فرتات )ربما تكون قريبًة مّنا( ُيمكن أن نرسد فيها حدًثا تاريخيًّ

فردي. إّننا نعيش اليوم مرحلًة وسطى؛ إذ توجد السرية يف الوقت الراهن يف صلب اهتمامات املؤرخني أكرث من أّي وقٍت مىض، إاّل أنها 

أفصحت عن جوانبها الغامضة. ونحن نعود إليها يف بعض األحيان إلبراز ارتباط األفراد وتصفاتهم بأنظمة منمذجة عامة باسم تجربة 

الحياة، وعىل عكس ذلك ُينظر إليها يف حاالت أخرى عىل أنها املكان املفضل الذي توضع فيه عىل املحّك صحة الفرضيات العلمية التي 

تخّص املمارسات والسلوك الفعيل للقوانني والقواعد االجتماعية.

لقد أبرز أرنالدو موميغليانو)Arnaldo Momigliano )5 يف الوقت نفسه غموض السري وخصوبتها. فمن جهة، "ال يبدو مثريًا إن أخذت 

دًة، وتظّل  السرية مكانها يف قلب البحث التاريخي، يف حني تجعل بواكري التاريخانية تقريًبا كّل أشكال التاريخ السيايس واالجتماعي معقَّ

السرية أمرًا بسيًطا؛ ذلك أّن للفرد حدوًدا واضحًة وعدًدا محدوًدا من العالقات التي لها داللة )...( تنفتح السرية عىل كّل أنواع املشكالت 

داخل حدود محّددة املعالم"))(. ومن جهة أخرى، "هل يكون بمقدور املؤرخني يف يوم من األيام تعداد أوجه الحياة التي ال تحىص؟ من اآلن 

أصبح للسرية دور غامض  يف التاريخ. فكما يمكنها أن تكون أداًة للبحث االجتماعي، يمكنها أيًضا أن تكون وسيلًة لتجّنبه"))(.

 Pierre Bourdieu العلوم االجتماعية والتاريخانية التي وصفها بيار بورديو)8)  لسنا نريد الرجوع إىل نقاش كان دوًما من صميم 

املطبقة  التأويل  لنماذج  الخصبة  واملراجعات   Paradigmes املناويل  أزمة  أنه يف فرتة  نرى  أننا  بأنها عبث علمي)9). غري  املنقذة  برضاوته 

عىل العالم االجتماعي ما يستدعي اإلقبال الحديث للمؤرخني عىل السري والسري الذاتية جملًة من املالحظات التي يمكنها أن تساهم 

3 روايئ وشاعر فرنيس )1903 - 1976(. أّول رواياته هيLe Chiendent التي أصدرها عام 1933. وقد سعى فيها إىل رشح أديب لكتاب مقال عن املنهج لرينيه ديكارت. وبعد 

الشهرة التي نالتها الرواية، رشع يف كتابة أربع روايات مستلهمة من سريته الذاتية، وُتعدُّ هذه الفرتة )أربعينّيات القرن العرشين( املرحلة الالمعة يف "رحلة" ريمون األدبية، 

لتتواىل بعد ذلك الكتابات من قبيل الرواية، والشعر، والرتجمة، وبعض الدراسات يف األدب، والتاريخ أيضا.

4 Raymond Queneau, "L'histoire dans le roman," Front national, vol.4,no.8 (1945).

1987(، ُمتخصص بتاريخ الحضارة اليونانية يف الفرتة الهيلينية. له العديد من املساهمات املتعّلقة بمناهج التأريخ القديمة والحديثة، وقد أّلف  5 مؤرخ إيطايل )1908 - 

بربرية  حكم  بكتاب  أيًضا  ُعرف  كما   ،Problèmes d'historiographie ancienne et modern )1983( والحديث  القديم  التأريخ  إشكاالت  بعنوان  كتاًبا  ذلك  يف 

)Sagesses barbares. Les limites de l'hellénisation )1983، وقد حاول أن ُيربز فيه عالقات التثاقف بني اليونان والرومان والربابرة.

6 Arnaldo Momigliano, "Storicismo rivisitato," in Arnaldo Momigliano, Fondamenti della storia antica (Torino: Einaudi, 1984),p.464.

7 Arnaldo Momigliano, Lo sviluppo della biografia greca (Turin: Einaudi, 1974),p.8.

8 وبيار بورديو )1930 - 2002( هو عالم اجتماع فرنيس، وأحد أبرز املراجع العاملية يف علم االجتماع املُعارص. ساهم يف النقاش الدائر يف ُمنتصف القرن العرشين بشأن حدود 

العلوم االجتماعية واإلنسانية، ودافع عن املُقاربة املُتعّددة التخصصات التي تعتمد ُمختلف املناهج والعلوم من أجل دراسة املجتمع.

9 Pierre Bourdieu, Choses dites (Paris: Les Editions de Minuit, 1987),p.43.
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يف التفكري يف ما دعت إليه افتتاحية الحوليات)10). ويف ما نرى، تتعلق أغلب األسئلة املنهجية يف الدراسات التاريخية املعارصة بالبيوغرافيا، 

حدود  بني  والعالقات  واملمارسات،  القوانني  بني  والعالقات  التحليل،  مستويات  ومشكالت  االجتماعية،  بالعلوم  عالقتها  وخصوًصا 

الحرية والعقالنية اإلنسانية التي ُتعّد األكرث تعقيًدا.

ثانيًا،

يوجد جانب مهّم يخص العالقات بني التاريخ والرسد. وتمّثل البيوغرافيا يف الواقع املعرّب املميز الذي ُتطرح من خالله التساؤالت 

والتقنيات الخاصة باألدب أمام الكتابة التاريخية. وقد دار نقاش طويل حول هذا املوضوع، وبخاصة ذاك النقاش الذي يتعلق بتقنيات 

الِحجاج الذي يعتمده املؤرخون. فاألدب، وهو متحرر من العوائق الوثائقية، يتالءم مع مختلف النماذج واملسارات البيوغرافية التي 

والتساؤالت، واملسارات  مبارًشا بعض املشكالت،  تأثريًا  منه  أكرث  ُيعّد غري مبارش  الذي  التأثري  املؤرخني. ويطرح هذا  أّثرت يف  ما  كثريًا 

النفسية أو السلوكية التي ُترجع املؤرخ إىل عوائق وثائقية كثريًا ما تكون صعبة التجاوز؛ من ذلك مثاًل ما يتعلق بالحركات، واألفكار 

اليومية، والشكوك، وانعدام اليقني، وأشكال الهوية املشتتة واملتحركة واللحظات املتناقضة لبنائها.

وإّن  فشيًئا.  شيًئا  يتقاربان  فإّنهما  ذلك،  من  الّرغم  وعىل  الروايئ،  وعمل  املؤرخ  عمل  متطلبات  بني  اختالف  وجود  يف  ال شّك 

اندهاشنا، بوصفنا مستعملني لألرشيف، تجاه عمليات الوصف التي يستحيل التوسع فيها؛ نظرًا إىل قّلة الوثائق، يغذي يف الحني نفسه 

التاريخ الرسدي واالهتمام بمصادر جديدة تمّكن من اكتشاف إشارات مبعرثة لحركات وكلمات من الحياة اليومية. وعالوًة عىل ذلك، 

أعاد ذلك االندهاش النقاش من جديد يف تقنيات الحجاج والطريقة التي تحّول بها البحث إىل عملية تواصلية من خالل النص املكتوب.

هل يمكننا أن نكتب تاريخ فرد؟ كثريًا ما يقع تجّنب السؤال الذي يثري نقاًطا مهمًة بالنسبة إىل البحث التاريخي، باعتماد عمليات 

تبسيط تتعلل بغياب املصادر. ويف هذا السياق نبنّي أّن هذه الصعوبة ليست الصعوبة الوحيدة وليست الصعوبة الرئيسة أيًضا. ففي كثري 

لنماذج عقالنية محدودة قد  التاريخيني يخضعون  الفاعلني  أّن  التشويهات الصارخة من تخّيلنا، بوصفنا مؤرخني،  من الحاالت تأيت 

تجاوزها الزمن. وانطالًقا من اتباع تقليدي بيوغرايف جاهز، إضافًة إىل لغة تخصصنا، نجد أنفسنا قد عولنا عىل نماذج تجمع بني تاريخ 

منّظم، وشخصية متناسقة ومستقرة، وأفعال متواصلة، وقرارات ال ريب فيها.

ثالثًا،

و"املساحة  الظرفّية  بناء  إعادة  رضورة  يرى  وهو  البيوغرايف"،  "الوهم  عن  سليمة  بصفة  املعنى  هذا  يف  بورديو  بيار  تحّدث  لقد 

ولم  مطروًحا.  يظّل  البيوغرافيا  كتابة  إمكان  يف  الشك  أّن  إال  متعّددة)))(.  حقول  يف  لحظة،  كل  يف  الفرد  فيها  يؤّثر  التي  االجتماعية" 

تموجات  شكل  يف  كان  قد  ذلك  ولكّن  تدريجي،  نحٍو  عىل  وأخالقية،  نموذجية  بيوغرافيا  وهي  العمومية،  البيوغرافيا  مراجعة  تكن 

حاًدا.  تصادًما  واملؤسسات  الفرد  بني  التصادم  فيها  يصبح  التي  وبالفرتات  العقالنية،  تعريف  أزمة  بفرتات  وثيق  ارتباط  يف  دوًما  تكون 

وقد كان ذلك عىل نحٍو جيّل خالل القرن الثامن عرش يف إطار النقاش الذي ُفِتح حول إمكان كتابة سرية الفرد. وتسعى الرواية األدبية 

10 JacquesRevel,"Présentation,"Annales: Économies, Sociétés, Civilisations,vol.43,no.2 (1988),pp.295 - 299.

11 PierreBourdieu,"L'illusionbiographique,"Actes de la Recherche en Sciences sociales,vol.62 - 63 (juin 1986),pp.69 - 72.
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وآراؤه  يكون طبعه  ومتناقض،  معّقد  بناء صورة رجل  إىل   )Denis Diderot ديدرو)))(  ودينيس   Laurence Sterne )(1(لورونس ستارن(

Jean-Jacques Rousseau، ويف نهاية األمر تمّس  ومواقفه يف تكّون مستمر. وتمّس هذه األزمة السرية الذاتية )جان جاك روسو)))( 

البيوغرافيا يف حّد ذاتها(. ويتميز هذا الزمن )القرن الثامن عرش( بالكثري من التماثل مع زمننا الحارض: يأخذ الوعي يف االختالف بني 

الشخصية االجتماعية وتصور الذات مكانًة متميزًة. فقد جرى إدراك حدود البيوغرافيا بوضوح يف وقٍت نشهد فيه ازدهار الجنس البيوغرايف.

يصف مارسال موس)Marcel Mauss (15 الفرق بني الشخصية االجتماعية وتصور الذات بالعبارات التالية: "إنه من الثابت خاصًة 

بالنسبة إلينا أنه لم يوجد إطالًقا كائن برشي ال يدرك فقط معًنى لجسمه، بل كذلك لشخصيته الروحية والجسدية يف الوقت نفسه". 

بمعنى  الزمن من خالل مجتمعات عديدة، وليس ذلك  التي "تشّكلت عرب قرون من  الطريقة  املعنى لألنا ال يتطابق مع  أّن هذا  إال 

ا كان مفهوًما  "األنا"، وإنما باملفهوم واملصطلح")16). ويف الحقيقة، يبدو واضًحا يف بعض الفرتات أّن مفهوم "األنا" الذي ُبنَي اجتماعيًّ

ا وقاباًل للتصيح به لم يكن ُيغطي إال عىل نحٍو غري مالئم ما يعّده الفرد من األمور  ضّيًقا. وبمعنى آخر، فإّن ما كان ُيعّد محدًدا اجتماعيًّ

األساسية. وهذه املشكلة املطروحة يف الوقت الراهن هي ما جرى التعبري عنها بوضوح يف القرن الثامن عرش.

رابًعا،

يمكننا أن ننطلق من بعض األمثلة من القرن الثامن عرش؛ إذ يمكن أن نرى أّن قصة تريسرتام شاندي Tristram Shandy التي 

ألفها ستارن هي أّول رواية حديثة، ألنها تربز التجزئة الكبرية ألّي بيوغرافيا فردية. وهذه التجزئة ُترتجم بالتغري الدائم لألزمنة واالعتماد 

 Tristram عىل تعّدد اإلحاالت، وبالطبيعة املتناقضة واملفارقات التي تمّيز لغة أبطال الرواية. ويمكن أن نضيف أّن الحوار بني تريسرتام

واملؤلف والقارئ هو من املالمح املميزة للكتاب، وهي طريقة فّعالة لبناء رسدية تعرّب عن العنارص املتناقضة املكّونة لهوية الفرد ومختلف 

التمّثالت التي ُيمكن أْن نستحرضها بحسب زوايا النظر، وبحسب الفرتات أيًضا.

لقد كان ديدرو من كبار املعجبني بستارن، وكان يقتسم معه التصورات التي تتعلق بالبيوغرافيا؛ إذ يراها غري قادرة عىل التعبري عىل 

جوهر الفرد. فهو لم يرفض جنس األدب البيوغرايف، ولكنه يرى أّن البيوغرافيا عىل الّرغم من أنها ال تستطيع أن تكون واقعيًة، فإنها 

تضطلع بوظيفة تربوية يف تقديمها لشخصيات مشهورة، كاشفًة عن فضائلها يف الفضاء العاّم ورذائلها يف املجال الخاص.

بـ تريسرتام  اختصارًا  املعروفة  وآراؤه  النبيل  الرجل  شاندي  تريسرتام  حياة  بروايته  اشتهر  آيرلندية،  أصول  من   ،)1768  -  1713( بريطاين  دين  ورجل  12 أديب 

شاندي )Tristram Shandy )1959، وهي ُتعّد من أكرث األعمال أهميًة يف األدب الغريب الكالسييك. كما اشتهر أيًضا بروايته األخرية رحلة عاطفية عرب فرنسا وإيطاليا 

)A Sentimental Journey Through France and Italy )1768. وهو ُيعّد، من خالل ابتكاره لتقنيات رسدية جديدة، مؤّسس األدب الروايئ الحديث. وقد أّثرت روايته 

وأسلوبه يف العديد من الروائيني من بعده، كما هي الحال بالنسبة إىل ديدرو يف روايته يعقوب القدرّي.

ه النقدي. ترك بصمته يف العديد من األنواع األدبية التي كتب فيها. فقد وضع أساس الدراما  13 أديب وفيلسوف فرنيس )1713 - 1784(. ُعرف بموسوعيته املعرفية وِحسِّ

الربجوازية يف املرسح، وكرس النموذج التقليدي للكتابة الكالسيكية الروائية يف روايته يعقوب القدري وسيده Jacques le fataliste et son maître التي كان متأثرًا فيها 

بلورونس ستارن، إضافًة إىل تأليفه املوسوعة الفرنسية التي تُعّد أبرز أعماله.

14 كاتب وفيلسوف وموسيقي من جنيف )1712 - 1778(. ُيعّد من أكرث فالسفة األنوار تأثريًا يف ما سيعرفه التاريخ األورويب من أحداث، خصوًصا الثورة الفرنسية. وإىل جانب 

ري الذاتية التي تكشف عن الحياة الشخصية للكاتب. وعىل الرغم من ذلك، لم تنْل هذه السرية  مؤلفاته العديدة، ُيعّد كتابه اعرتافات جان جاك روسو نموذًجا جديًدا للسِّ

رضا روسو. فعمد إىل إعادة كتابتها من ُمنطلق حوارّي، وهو ما قام به بعد أعوام من تحرير االعرتافات؛ إذ أعاد جوهرها يف شكٍل حواري بعنوان جان جاك قايض روسو مكّوًنا 

بذلك ثنائيًة لشخصيته.

15 أنرثوبولوجي وعالم اجتماع فرنيس )1872 - 1950(. ُيَعّد من مؤسيس األنرثوبولوجيا، وقد استفاد كلود ليفي سرتاوس Claude Lévi-Strauss من العديد من أبحاثه 

ودراساته. لم ينرش موس أّي كتاب عن أفكاره ومنهجه، إال أنَّه ترك عّدة مقاالت منشورة يف مجلة السنة السوسيولوجية L'Année sociologique التي أنشأها إيميل 

دوركايم Émile Durkheim عام 1898.

16 Marcel Mauss, "Une catégorie de l'esprit humain: la notion de personne, celle de 'moi'," in Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, 
8th edn.(Paris:PressesUniversitairesdeFrance,1983),p.335.

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Sentimental_Journey_Through_France_and_Italy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_le_fataliste_et_son_ma%C3%AEtre
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عالوًة عىل ذلك، راودْت ديدرو مرات عديدة فكرة كتابة بيوغرافيا قبل أن يجزم باستحالة ذلك)17). ولم تخُل أعماله من تلميحات 

بيوغرافية؛ إذ نجد نماذجها املميزة يف شكل أجزاء متناثرة داخل كتابه جاك القدري Jacques le Fataliste، وقد وقع حّل مشكلة الفردية 

باللجوء إىل الحوار. فقد كان لكّل من الشاب جاك وسيده العجوز حياته الخاصة، ولكنهما كانا يتبادالن اآلراء. ويف بعض األحيان، يتبادالن 

حتى األدوار. فنتج عن هذا التعاون الحواري واملتناسق شخصية يغلب عليها طابع السرية الذاتية تبدو يف الوقت نفسه شابًة وعجوزًا. وترّكزت 

الحقيقة والوهم يف هذه التذبذبات، وكذلك السرية الذاتية وتعّدد الشخوص. لذا، تبدو كل لحظة أنها لحظة خاصة، ولكن إذا أخذناها بصفة 

منفردة، فإنها ال يمكن أن تكون إال تحريًفا بالنسبة إىل بناء شخصيات ال تخضع لتطور خّطي وال تّتبع مسارًا متماسًكا ومحّدد االتجاه.

يبدو  املثال  فإّن هذا   ،Les confessions de Rousseau روسو  باعرتافات  متمّثل  الذاتية  للسرية  نموذج كالسييك  نظرنا يف  وإذا 

للوهلة األوىل مناقًضا لالنطباع الحاصل يف النصف الثاين من القرن الثامن عرش حول الشك يف إمكان كتابة سرية ذاتية. فروسو لم يفكر 

فقط يف أنه يمكن رسد سرية إنسان )ربما بالنسبة إليه هو نفسه(، ولكنه رأى أّن هذه الرواية يمكن أن تكون حقيقيًة بالفعل، وهكذا تبدأ 

االعرتافات بالفقرة الشهرية: "ها هي صورة رجل تّم رسمها بصورة طبيعية يف مطلق حقيقتها املوجودة التي ربما ستظل كذلك إىل األبد". 

ويرى الكاتب نفسه أّنه ما إن بدأ الكتابة حتى صار يواجه مرشوًعا ربما يكون ممكًنا، ولكنه سيكون عىل أّي نحو كان مرشوًعا مفرًدا 

"أْنجز مرشوًعا لم يكن له مثيٌل ولن يكون إلنجازه أّي مقّلد".

م روسو مخطوطته للقراءة، لم ُيفهم - عىل حّد قوله - ووقع  سيفّند املستقبل ذلك بطريقة ما، وكان تقّبل االعرتافات معلوًما. فعندما قدَّ

تأويل كالمه خطًأ. وقد كانت البيوغرافيا ممكنًة، ولكّن التعبري عن حقيقتها لم يكن ممكًنا. خرّي روسو، أمام هذه االستحالة، التخيل عن 

ي بها إىل التحريف أو التشويه. وكان هو أيًضا يفكر  كتابة سريته الذاتية، وليس ذلك ألنه ال يريد الحديث عنها، وإنما ألّن عْرضها قد يؤدِّ

يف أنه ال يوجد إال حّل رسدي واحد متمّثل بالحوار، وهذا األمر قام به سنوات بعد تحرير االعرتافات؛ إذ أعاد جوهرها يف شكل حواري 

ضمن جان جاك قايض روسو Jean Jacques juge de Rousseau، مكوًنا بذلك ثنائيًة لشخصيته.

لم يكن الحوار بالنسبة إىل روسو كما هو الشأن بالنسبة إىل ديدرو أو ستارن )ومن قْبلهما شافتسبوري)Shaftesbury (18 الذي ربما كان 

فردانيته  للموضوع  خاللها  من  ُتعاد  طريقًة  أيًضا  كان  وإنما  فحسب،  الواضح  للتواصل  الوحيدة  الوسيلَة  الحّل(  بهذا  أوحى  الذي  هو 

دة؛ عرب التخلص من الجوانب التقليدية للبيوغرافيا التي تزعم أنها تالحظها وترّشحها عىل نحٍو موضوعّي مثلما هو الشأن يف أبحاث  املعقَّ

علم الحرشات.

انطلقت هذه األزمة التي تستحق تحلياًل مطواًل من الرواية، لتصل إىل السرية الذاتية. غري أنه لم يكن لها سوى صًدى محدود 

 ،(19(James Boswell التي كتبها جيمس بوسوال Johnson ضمن البيوغرافيا التاريخية )حتى لو كان ُيفضل توقًفا أكرث عىل حياة جونسون

وبخاصة عىل دور الخيال يف إعادة بناء حوارات املؤلف. وتحيل مشكلة العالقة بني الكاتب والشخصية األدبية أيًضا عىل املالحظات السابقة 

املتعلقة بثنائية وجهات النظر()20). وقد جرى التوصل إىل حّل وسط يف البيوغرافيا األخالقية التي تخّلت فعاًل عن الشمولية والحقائقية 

17 بشأن موقف ديدرو وروسو من السرية عموًما والسرية الذاتية خصوًصا، انظر:
Jean-Claude Bonnet, "Le fantasme de l'écrivain," Poétique, vol.63 (septembre 1985),pp.259 - 278.

18 فيلسوف وسيايس إنكليزي )1671 - 1713(. تميز إنتاجه الفكري بالدمج بني الفلسفة والالهوت. فبالنسبة إليه كّل يشء هو جزء من نظام كوين ُمتناسق وُمنظلم ُيحيل 

رضورًة عىل الوجود اإللهي. أّثرْت أعماله يف العديد من مفكري القرنني 18 و19.

19 كاتب ومحاٍم إسكتلندي )1740 - 1795(، تتلمذ عىل يد آدم سميث، والتقى يف رحلته عرب أوروبا بكلٍّ من فولتري وجان جاك روسو. ُعرف بكتابه سرية سمويل جونسون )1791(، 

ري. وهو كتاب من أبرز األعمال األدبية اإلنكليزية يف القرن الثامن عرش، وُيعّد مرحلًة مهّمًة يف تطور رسديات السِّ

20 WilliamC.Dowling,"Boswelland theProblemofBiography," inDanielAaron(ed.),Studies in Biography (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1978),pp.73 - 93.
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دراســات استعامالت البيوغرافيا

الفردية للبحث عن الرتكيز الرتبوي للبيوغرافيات املثالية؛ أي أفعال الفاعلني وحركاتهم. ويفرتض هذا التبسيط يف الحقيقة الثقة يف قدرة 

البيوغرافيا عىل وصف ما هو معرّب يف حياة ما. وتبلغ هذه الثقة ذروتها يف الوضعانية والوظيفية اللتني تزيد معهما عملية انتقاء األفعال البارزة يف 

تضخيم الطابع التمثييل والنموذجي للبيوغرافيات بتمييز ُبعدها العاّم من ُبعدها الخاص، مع عدم االكرتاث بالفوارق بني النماذج املعروضة.

خامًسا،

لقد برزت األزمة يف القرن العرشين مع ظهور مناويل جديدة يف مجمل الحقول العلمية، وهي أزمة التصور اآليل يف الفيزياء، وميالد 

 James Joyce )11(وجيمس جويس Proust Marcel )1((علم النفس، ووجود توجهات أدبية جديدة )ُيمكن اإلشارة إىل مارسيل بروست

اآللية  العلوم  وترتكز  الخصائص.  من  بداًل  الوصف،  وضع  تمّثل  التي  هي  االحتماالت  فصارت   .)Robert Musil موزيل))1(  وروبرت 

عىل التحديد الدقيق ملا يمكن، وما يجب أن يحدث يف الظواهر الطبيعية. وقد عوضها قانون للمنع يعرف عىل عكس ذلك ما ال يجب 

أن يحدث؛ وانطالًقا من ذلك كّل ما يمكن أن يحدث من دون تعارض معه يمكن أن ُيحسب ضمن الوقائع. ويف هذا اإلطار، أصبح 

الوصف  بني  العالقة  يثري مشكلة  الالوعي  بداخلنا يف شكل  آخر  املالحظ، ووجود شخص  نظر  نعرف وجهة  أن  األساسية  األمور  من 

التقليدي الخّطي ووهم الهوية الخاصة واملتماسكة من دون تناقضات، وهي ليست سوى واجهة أو قناع أو تمظهرات ملجموعة من 

األجزاء والشظايا.

لم يكن البعد الجديد الذي يتحمله اإلنسان مع فردانيته هو املسؤول الوحيد عن االحتماالت الحديثة حول إمكان البيوغرافيا 

للبيوغرافيا  تمّثل مشكالٍت  وتناقضاتها، عوامل  الخّطي  املتدّرج وغري  نفسها وتكّونها  الهوية  تعقيد  أّن  لقد أصبح جلّيا  أو استحالتها. 

البيوغرافيا ازدهارها، ولكن هذا االزدهار كان دائًما بطريقة إشكالية وجدالية نجمت عنها جملة  التي ُتطرح عىل املؤرخني. وواصلت 

التاريخية. وعىل  من الجوانب الغامضة من دون حّل، وهي تمّثل - يف ما نرى - واحًدا من مجاالت التصادم املميزة يف فضاء الكتابة 

والتضامن  بالرتاتبية  املتعلقة  واملصطلحات  التحاليل  النظر - بخاصة يف  إعادة  تدفع  للبنى االجتماعية  مقاربًة جديدًة  نجد  خلفية ذلك، 

االجتماعيني - إىل تقديم اآلليات التي من خاللها تتكون شبكات العالقات والرشائح واملجموعات االجتماعية، عىل نحٍو أقّل شكالنيًة. 

ولكْن تثري مسألة معرفة صالبة الطريقة التي تتكون بها التشكيالت االجتماعية وتتفكك وتحليلها سؤالني جوهرّيني، هما: كيف يحّدد 

األفراد موقعهم )بوعي أو بال وعي( بالنسبة إىل املجموعة؟ وهل يعّدون أنفسهم جزًءا من طبقة ّما؟

سادًسا،

لطاملا عرّب املؤرخون ُمنذ سنوات عن أنهم عىل وعي باملشكالت املذكورة آنًفا، إال أّن املصادر التي لدينا ال تفيدنا يف ما يتعلق بصريورة 

ي غياب الحياد يف الوثاق إىل تفسريات خطية وُأحادية األسباب. تكوين القرارات، وإّنما بنتائجها النهائية املتمّثلة باألفعال. وكثريًا ما يؤدِّ

21 كاتب وروايئ فرنيس )1871 - 1922(، اشتهر برواية البحث عن الزمن املفقود À la recherche du temps perdu، وهي مكونة من سبعة أجزاء، وقد ُنرشت خالل 

ه الُنقاد واضع معالم الرواية الحديثة. الفرتة 1913 - 1926. خرج بروست عن السائد يف زمنه من الكتابة الروائية الكالسيكية، وعدَّ

22 روايئ وشاعر آيرلندي )1882 - 1941(. ُيعدُّ واحًدا من أكرث الروائيني تأثريًا يف القرن العرشين. أّما أعماله الرئيسة، فهي بمنزلة مجموعة من القصص بعنوان ناس من 

دبلن The Dubliners )1914(، إضافًة إىل روايات أخرى أشهرها رواية يوليسيس Ulysses )1918 - 1920(، وهي من أبرز أعمال األدب الحدايث.

23 مهندس وروايئ وكاتب مرسحي نمساوي )1880 - 1942(. اشتهر بروايته رجل بال صفات L'Homme sans qualités التي كتبها يف ثالثينّيات القرن العرشين، ولم 

ُيكتب لها االنتشار بسبب الَحْظر النازي. وسُتكتشف الرواية من جديد عام 1950 عندما ُأعيد نرشها ُمنّقحًة عىل يد أدولف فريزي Adolf Frisé، لُتعّد بعد ذلك من األعمال 

املؤسسة لروايات القرن العرشين.
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كان املؤرخون مبهورين برثاء املسارات الفردية، ولكنَّهم كانوا يف الوقت نفسه عاجزين عن التحكم يف الخصوصيات الدقيقة لحياة 

الفرد، فحاولوا يف املدة األخرية تناول البيوغرافيا بطرائق مختلفة. ويف هذا السياق، نقرتح تقديم َنْمَذجة لهذه املقاربات متمّثلة، من دون 

شّك، بنمذجة جزئية، لكنها تسعى إىل تسليط الضوء عىل تعقيد املسار البيوغرايف الذي ال يزال من دون حّل.

الربوسوبوغرافيا والبيوغرافيا النمطية

ال تمّثل البيوغرافيات الفردية أهميًة من هذا املنظور إال بقدر ما تدّل عىل سلوك أو مظاهر ذات ارتباط باألوضاع االجتماعية التي كثريًا 

 .Prosopographie ما تتكرر إحصائًيا. فهي ليست بيوغرافيات حقيقيًة، بل هي استعمال للُمعطيات البيوغرافية ألغراض بروسوبوغرافية

وال ُتعّد العنارص البيوغرافية التي توجد ضمن الربوسوبوغرافيا معرّبًة تاريخًيا إال لبعدها العاّم. وليس من قبيل الصدفة أن اعتمد مؤرخو 

الذهنيات الربوسوبوغرافيا أكرث من اهتمامهم بالبيوغرافيات الفردية. فقد كتب ميشال فوفال)Michel Vovelle (24 يف هذا الباب قائاًل: 

"تطبيًعا ملقاربات التاريخ االجتماعي الكّمي، وقد حاولنا يف مجال تاريخ الذهنيات أْن َنعرض تاريخ هذه الجماعات وهؤالء املجهولني؛ 

أي أولئك الذين لم يتمكنوا حتى من لحظة اعرتاف، وحتى إن بدا األمر أدبًيا، فإّننا نعني كّل الذين تّم إقصاؤهم من البيوغرافيا")25).

هو  ما  بني  التمييز  عىل  بورديو  عنها  تحّدث  التي   Habitus الفرد"  و"تماهي  املجموعة"  "تماهي  مفهومي  بني  العالقة  تحيل 

جماعي وقابل للتحديد؛ أي "ما هو سائد يف فرتة ما أو خاص بطبقة اجتماعية ما"، وما هو ضمن "املسارات االجتماعية املتفردة". فهي 

الطبقة  االجتماعي ألفراد  اإلنتاج  أوضاع  يميز  الذي  االنسجام  داخل  التنوع  يعكس  ما  وهو  الوحدة  داخل  تنّوع  الحقيقة "عالقة  يف 

الواحدة، والذي يوّحد التماهي املفرد ملختلف عنارص الطبقة الواحدة. إّن كّل منظومة االستعدادات الفردية هي شكل من أشكال األطر 

األخرى )...( وال يمكن أن يكون األسلوب الفردي إال ابتعاًدا عن األسلوب الخاص بفرتة أو بطبقة".

الواحدة  املجموعة  أفراد  بني  املشرتكة  اإلحصائية  التجارب  من  انطالًقا  املمكنة،  للتشكيالت  الالمتناهي  العدد  ُيحّدد  وهكذا 

"االختالفات املفردة الالمتناهية" شأَن "انضباط الجماعة وأسلوبها")26). ويف هذا السياق، يبدو أيضا أّن االنحرافات واالنزياحات التي 

ما إن يقع إبرازها، حتَّى ُتحيل عىل ما هو خاص باملجموعة املدروسة من الناحيتني البنيوية واإلحصائية. وتشتمل هذه املقاربة عىل بعض 

بوصفها  واالنزياحات  االنحرافات  املجموعة وكذلك يف رفض  املشرتكة بني عنارص  واألساليب  بالنماذج  التعريف  الوظيفية يف  العنارص 

ليست ُمعربًة. وقد أثار بيار بورديو أيًضا مسألة الحتمية وكذلك االختيار الواعي، إال أّن هذا النوع من االختيار ُيالحظ أكرث مّما يفرس، 

إضافًة إىل أنه يقع تأكيد العنارص املحتومة وغري الواعية، واإلسرتاتيجيات التي ليست نتيجة نية إسرتاتيجية حقيقية.

يمكن أن نصف هذا النوع من البيوغرافيا بأّنه نمطّي بالنسبة إىل البيوغرافيات الفردية التي ال تصلح إال لالستدالل عىل أشكال 

نوعية من السلوك أو األوضاع، وأّنه يعطي بعض التماثل مع الربوسوبوغرافيا. ففي الواقع، ليست البيوغرافيا التي تحتويها هي بيوغرافيا 

شخص متفرد، وإنما هي بيوغرافيا شخص تتكثف فيها كّل خصائص املجموعة. وهي بذلك طريقة معتادة للتعبري عن نماذج وقواعد 

ُحجج  أنها  عىل  للربهنة  تتدخل  االجتماعي.. إلخ(  والحراك  الرتاتب،  وأشكال  والنفوذ،  امللكيات  تطور  وآليات  العائلية،  )البنى  بنيوية 

م أمثلًة نمطيًة. تجريبية قبل أن ُتَقدِّ

24 مؤرخ فرنيس)1933 - (، ُمتخصص بالتاريخ الحديث، وتاريخ الثورة الفرنسية. وإضافًة إىل أبحاثه يف هذا املجال التي سمحْت له بأن يكون أستاًذا لتاريخ الثورة الفرنسية 

بجامعة باريس األوىل، أعاد األهمية إىل دور الفرد من جهة أنه فاعٌل يف التاريخ، كما اهتّم بالتأريخ لـ "املوت" من ُمنطلق مقاربة اجتماعية ودينية. واستطاع أن يجعل املقاربة 

اًل للبنية االجتماعية واالقتصادية. املاركسية أكرث راهنّيًة من خالل إدراج تاريخ البنية الذهنية بوصفه ُمكمِّ

25 Michel Vovelle, "De la biographie à l'étude de cas," in Problèmes et méthodes de la biographie (Paris: publications de la Sorbonne, 1985),p.191.

26 Pierre Bourdieu, Esquisse d'une théorie de la pratique (Genève/Paris: Librairie Droz, 1972),pp.186 - 189.
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البيوغرافيا والظرف

تحتفظ البيوغرافيا يف هذا النوع الثاين من االستعمال بخصوصيتها، إال أّنه يقع تأكيد الفرتة والوسط والبيئة تأكيًدا شديًدا، بالنظر 

إىل أّن هذه العوامل قادرة عىل تمييز محيط قد يفرّس املسارات يف تفّردها. غري أّن الظرف، يف الحقيقة، يحيل عىل مآلني ُمْختلفني. فمن 

ًا يف  ا عىل التفسري وُمَحريِّ جهة، يسمح يف حالة أوىل بإعادة تركيب اإلطار التاريخي واالجتماعي الذي تدور فيه األحداث بفهٍم يبدو عصيًّ

الوهلة األوىل، وهو ما عرفته نتايل زيمون دافيد)Natalie Zemon David (27 بأّنه "ممارسة ثقافية أو شكل من أشكال التصف يف إطار 

 Daniel Roche (29(ممارسات ثقافية هي ممارسات القرن السادس عرش")28). ومن جهة أخرى، يحاول التأويل الذي قدمه دانيال روش

لفهم بطله الزّجاج مناتريا Le vitrier Ménétra إضفاء شكل طبيعي عىل السلوكيات التي تفقد خصائصها بوصفها مسارات فرديًة خاصًة 

ُتساهم  الثامن عرش(، وهي  القرن  نهاية  الفرنسيني يف  الرفقة والحرفيني  ا ما )خصوًصا وسط  لتمييزها وسًطا اجتماعيًّ تبنيُّ  إن حدث 

أخريًا يف رسم مالمح فرتة تاريخية أو مجموعة برشية ما)30). وال يعني ذلك حص التصفات يف سلوكيات نموذجية. ولكّن تأويل التقلبات 

البيوغرافية، يف ضوء ظرٍف ما، يجعلها ممكنًة وعاديًة.

يصلح الظرف يف حالة ثانية لتغطية الثغرات الوثائقية مقارنًة بأشخاص آخرين تشبه سريتهم سرية الشخصية التي هي موضوع 

 La jeunesse de شباب ديدرو Franco Venturi البحث عىل أّي نحو كان. وُيمكن أن نذكر يف هذا السياق أّن كتاب فرنكو فانتوري

Diderot قد أعاد بناء السنوات األوىل من حياة شخصيته تقريًبا من دون وثائق مبارشة. "إال أّن بعض الشذرات التي بقيت يف ُمجملها 

ديدرو(.  شباب  )فرتة  للفرتة  العامة  بالخصائص  مقارنًة  بصعوبتها،  تتصف  هي  أو  رصف  فكاهّي  بعٌد  لها  حياته  من  األول  الجزء  بشأن 

وليك ُنويَل ُمحاولة إعادة بناء البيوغرافيا خالل سنواته األوىل أهميًة، فإّنه من الرضوري أن نرّفع عىل قدر اإلمكان عدَد األفراد، وعدد 

التحركات التي كانت له بها عالقات، وإعادة بناء محيطه حوله، وزيادة عدد األمثلة لعّدة رضوب أخرى من الحياة تتوازى مع حياته، 

وإعادة بعث ُشبان آخرين من حوله")31).

ويعتمد هذا االستعمال للبيوغرافيا عىل فرضية غري مبارشة يمكن أن نصوَغها من خالل القول إنه مهما كانت طرافتها الظاهرة، 

فإّن أّي حياة ال يمكن أْن ُتحص بني انحرافاتها وتفردها. ولكنها، عىل العكس من ذلك، ُيمكن أْن تربط أّي تباعد ظاهري بالنماذج 

ى هذا املوقف إىل نتائج ثرية تعرف عادًة كيفية  املوجودة، بالنظر إىل أّن أّي تباعد يتموقع ضمن ما يسمح به الظرف التاريخي. وقد أدَّ

املحافظة عىل التوازن بني خصوصية املسار الفردي وجملة املنظومة االجتماعية. ولكن من املأسوف عليه أن يقع تصوير الظرف دائًما 

عىل أّنه جامد ومتماسك، يمّثل خلفيًة ثابتًة لتفسري البيوغرافيا. ويف هذا السياق، تتجذر املسارات الفردية، عىل نحٍو جّيد، يف ظرفية ما، 

لكنها ال تؤثر فيها وال تغرّيها.

27 مؤرخة فرنسية )1928 - (، ُمتخصصة بالتاريخ الثقايف واالجتماعي لفرنسا يف الفرتة الحديثة. بعد دراستها الرائدة حول التاريخ الشعبي لفرنسا يف القرن السادس عرش، 

ودراستها حول ُمجتمع مدينة ليون الفرنسية، أصبحْت من املؤسسني البارزين ملا ُيعرف بـ "امليكروتاريخ" أو "التاريخ املجهري" Microhistoire، وهي ُمقاربة تاريخية جديدة 

تعتمد يف تحليل الثقافة عىل دراسة حاالت استثنائية، تتوافر عىل عدد ضئيل من الوثائق التي عادًة ما يصعب الوصول إليها.

28 NatalieZemonDavis,"AHRForum:TheReturnofMartinGuerre.OntheLame,"inAmerican Historical Review,no.93 (1988),p.590.

الثقايف واالجتماعي يف  ابتداًء من أعماله األوىل املزج بني  الثقايف واالجتماعي لفرنسا يف فرتة تشّكل الجمهورية. حاول  بالتاريخ  - (، متخصص  29 مؤرخ فرنيس )1935 

أبحاثه، ولم يقتص عىل دراسة الثقافة التي تمخضت عن الطبقة الربجوازية، بل أدرج الثقافة الشعبية أيًضا، بالنظر إىل أّن هاتني الثقافتني ُتشكالن نافذة لدراسة املُجتمع 

 Le Peuple de Paris. Essai sur la culture الثامن عرش  للقرن  الثقافة الشعبية  شعب باريس مقالة يف  أبرزُها  املقاربة يف عدد من أعماله،  الفرنيس. وترجم هذه 

.populaire au XVIIIe siècle

30 DanielRoche(ed.),Journal de ma vie. Jacques-Louis Ménétra, compagnon vitrier au 18e siècle (Paris: Montalba, 1982),pp.9 - 26, 287 - 429.

31 Franco Venturi, Jeunesse de Diderot (de 1713 A 1753), Juliette Bertrand (trans), (Paris: Albert Skira Editeur, 1939),p.16.
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ويف  بأكملها  الظرفّية  إىل  ال ينظر  الحالة،  هذه  مثل  ويف  الظرفّية.  عىل  الضوء  لتسليط  األحيان  بعض  يف  البيوغرافيات  ُتستعمل 

شمول وضعها، بل عرب الهوامش. وعندما نصف الحاالت القصوى، فإّن هوامش الحقل االجتماعي هي التي يمكن أن تكون فيها 

هذه الحاالت القصوى ممكنًة، وهي التي تسّلط عليها األضواء. ويمكن أن نذكر، مّرًة أخرى، قول ميشال فوفال: "تمّثل دراسة الحالة 

نوعي من  ما هو  إىل  العودة  )...( تستجيب  النسق  بدت خارج  وإْن  لها من مغًزى  ما  بالرضورة يف  الفردية  التجربة  إىل  العودة  الواحدة 

الجداولية  املقاربات  التنّصل من  إيّل أكرث من  بالنسبة  الّذهنيات. ويعّد ذلك  تاريخ  خالل دراسة حالة واحدة إىل حركة جدلية يف حقل 

الكمية، بل إّنه تكملة لها، وهو ما يسمح بذلك التحليل العميق الذي يفّضل الشهادات املتعلقة بما هو عادي بالنسبة إىل سري األبطال 

قطيعة"  يف  شخصية  شهادة  أو  ثراًء  أكرث  تكون  ربما  التي  الغامضة  أو اإلضافات   )...( الّتقليدي  الّتاريخ  يف  الواجهة  يحتلون  الذين 

.) Théodore Desorgues (32(وتيودور ديسورغ Joseph Sec يحيل فوفال عىل بحوثه املتعّلقة بجوزيف ساك(

بعبارة أخرى، يحّلل كارلو غينزبورغ  Carlo Ginzburg يف بيوغرافيا منوكيو Menocchio الثقافة الشعبية من خالل حالة قصوى من دون 

أن تكون حالًة نمطيًة بأّي حال من األحوال؛ وذلك من خالل قوله: "يف النأي حتى الحالة القصوى )...( ُيمكن أن تكون ]الثقافة الشعبية[ 

إّما عىل نحٍو سلبّي؛ ألَنّها تساعد عىل تدقيق ما يجب سماعه يف وضعية 'متكررة إحصائًيا'، أو عىل نحٍو إيجايّب؛ ألنها تسمح  ُممّثلًة، 

بتحديد اإلمكانات املسترتة ليشء ما غري معروف لدينا إال من خالل وثائق ُمجّزأة ومحّرفة")33).

يف هذا السياق أيًضا، يبدو التوازي مع األدب مثريًا للدهشة. فقد مرت الشخصية الطبيعية التقليدية بتدرج إىل املرتبة الثانية، يف 

القوة الرئيسة للشخصية الروائية  Beckelt مثاًل يحّل مشكلة الحاالت القصوى؛ إذ "تكمن  وقٍت كان فيه األدب العبثي عند بكات 

التقليدية يف إمكان الدخول يف معركة ضّد تهديدات الحاالت القصوى، أو يف الحرية يف ذلك، سواء كانت منتصًة أو لم تكن كذلك. 

هنا يكمن مصريها املأساوي. ويبدو اليوم أّن أنصار رشعية "الشخصية - اإلنسان" ليس لهم من حّل أقىص سوى إحالل الوضعيات 

املأساوية محّل الحاالت القصوى. ويبدو أَنّ مصريهم كمغامرين ومترشدين وخارجني عن املألوف ورسيعي الغضب كما لو أّنه خارج من 

طاحونة آلية تسعى لتوليد الحركة يف ثبات غري مألوف يف الحاالت القصوى التي ليس لها منفذ")34).

الحاالت  إّن  ثّم  التصلب.  شديدة  بطريقة  تصويره  جرى  قد  أيًضا  االجتماعي  الوضع  أّن  يبدو  املنظور،  هذا  خالل  من  ولكن، 

القصوى، عرْب تصوير الهوامش، تساهم يف بسط حرية الحركة التي يحظى بها الفاعلون الذين يفقدون، تقريًبا، أّي عالقة باملجتمع 

العادي )حالة بيار ريفيار Pierre Rivière يف هذا السياق هي حالة نموذجية(.

البيوغرافيا والهرمينوطيقا

ال شّك يف أّن األنرثوبولوجيا التأويلية أبرزت الفعل الحوارّي املتمثل بذلك التبادل واملراوحة املتواصلني لألسئلة واألجوبة داخل 

الحقيقية وكّل  نتمكن من ترجمة طبيعتها  لم  املنظور استطراديًة ولكننا  البيوغرافية من هذا  املادة  اتصال معّينة. فأصبحت  مجموعة 

املعاين التي من املفرتض أن تحتملها: فال يمكن إال تأويلها بطريقة أو بأخرى. وهكذا يصبح الفعل التأوييل هو الذي له مدلول؛ بمعنى 

32 Michel Vovelle, Théodore Desorgues ou la désorganisation: Aix-Paris, 1763 - 1808 (Paris: Seuil, 1985).

33 Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers: L'univers d'un meunier du XVIe siècle (Paris: Flammarion, 1988),p.220.

34 Giacomo Debenedetti, II personaggio uomo (Milan: Il Saggiatore, 1970),p.30.
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صريورة تحويله إىل نص ومْنح معًنى لفعل بيوغرايف قابل لعّدة تأويالت. ويف هذا السياق انطلق النقاش حول مكانة البيوغرافيا ضمن 

األنرثوبولوجيا يف اتجاه واعد خطري التنسيب)35).

لم يتأثر التاريخ الذي يعتمد عىل األرشيف الشفوي أو البحث عن إقحام علم النفس يف البحث التاريخي البيوغرايف إال تأّثرًا متقّطًعا 

ضعيًفا. ويف هذا السياق، كما هو الشأن يف القرن الثامن عرش، كان الحوار نفُسه يف صلب الصريورة املعرفية. فليست املعرفة نتيجًة لوصف 

موضوعي فحسب، بل هي نتيجة تقاٍض بني شخصني أو بني ثقافتني. ويبدو أّن هذه املقاربة الهرمينوطيقية يف عمقها تنفتح عىل استحالة كتابة 

البيوغرافيا. فقد حثت املؤرخني عىل التفكري يف اقرتاحها مقاربة املادة البيوغرافية بطريقة إشكالية، وبرفضها للتأويل األحادي للمسارات الفردية؛ 

إذ قادت املؤرخني إىل اعتماد أساليب رسدية متقنة، ووّجهتهم نحو تقنيات تواصل أكرث احرتاًما للطابع املتفتح واملتحرك لالختيارات واألفعال.

سابًعا،

ال تطمح هذه النمذجة لالستعماالت والتساؤالت التي تعرتضنا يف الوقت الراهن، يف ما يتعلق بالبيوغرافيا إىل سرب أغوار مجمل 

عديد  تحتوي  ولكنها  مثاًل،  النفسية  البيوغرافيا  منها  البيوغرافيا  أنواع  من  أخرى  أنواًعا  نذكر  أن  يمكن  إذ  املمارسات؛  أو  اإلمكانات 

ا أهميًة ذات داللة. أّما التوجهات الكربى التي جرى تعدادها يف  العنارص امللتبسة والقابلة للرفض حتى أّنها، يف ما نرى، ال تمّثل حاليًّ

هذا السياق، فهي تمّثل، عىل نحٍو موجز، املسالك التي يتبعها من يبحثون عن استعمال البيوغرافيا أداًة للمعرفة التاريخية وتعويض 

البيوغرافيا التقليدية الخّطية والواقعية التي ال تزال موجودًة يف وضعية جّيدة.

ا. لذا، تمّثل البيوغرافيا موضوًعا ربما ينبغي أن  إّن تلك "الحلول" ليست سوى حلول جزئية ال تزال تتميز بخصائص إشكالية جدًّ

ُيناقش باالبتعاد عن تقاليد الحوليات، ولكن مع البقاء يف صميم املشكالت التي تبدو لنا مهمًة يف الوقت الراهن عىل نحٍو مخصوص؛ 

املحدودة  والعقالنية  املطلقة  العقالنية  وبني  والحرية،  الحتمية  وبني  واملجموعة،  الفرد  وبني  واملمارسات،  النماذج  بني  العالقة  مثل 

التوجهات  أّن  للنقاش، مع تأكيد  أّننا سنقوم بيشء مختلف تماًما، لكننا سنعرض بعض املواضيع  أيًضا. ولسنا نقصد، يف هذا السياق، 

األربعة التي سبق ذكرها تشرتك جميعها يف عدم ذكرها للمسائل األساسية. وتهّم هذه املسائل دور الضبابية القائمة بني النماذج نفسها 

)ال تهّم التناقضات بني املعيار وعمله بالفعل فقط( ضمن كّل منظومة اجتماعية. وتهّم، يف مرحلة ثانية، نوعية العقالنية التي ُنسندها 

إىل الفاعلني عندما نكتب بيوغرافيا ما، إضافًة إىل العالقة بني املجموعة واألفراد الذين يكّونونها.

ثامًنا،

التأكيد يتعلق بمسار شخص، وال يتعّلق بمجمل الوضعية  إّن األمر يف كّل الحاالت هو مشكلة مقياس ووجهة نظر. فإذا كان 

االجتماعية؛ من أجل تأويل شبكة العالقات والواجبات الخارجية التي يندمج فيها، فإنه من املمكن أن نتصور بطريقة مختلفة مسألة 

االشتغال الفعيل للنماذج االجتماعية. ويرى املؤرخون، عموًما، أّن كّل منظومة معيارّية تتعرض لتغريات يف الزمن من دون أن تكون يف 

أّي وقت من األوقات كاملة التماسك والشفافية واالستقرار. ولكن يبدو أّن األمر، يف ما نرى، عىل عكس ذلك؛ إذ يمكننا أْن نتساءل أكرث 

ا ومحدودة، وقد  ا واجتماعيًّ عن املدى الحقيقي لحرية االختيار، ومن األكيد أّن هذه الحرية ليست حريًة مطلقًة، بل هي محّددة ثقافًيّ

جرى اكتساُبها بتأٍن، ولكنَّها تظّل يف كّل الحاالت حريًة واعيًة بما يمكن أن ترتكه الفجوات الكامنة يف منظومة املعايري العامة للفاعلني.

35 عىل سبيل املثال، انظر:
Paul Rabinow, Reflections on Fieldwork in Morocco (Berkeley: University of California Press, 1977);
Vincent Crapanzano, Tuhami Portrait Moroccan (Chicago: University of Chicago Press, 1980).
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ال يوجد نظام معياري ُمهْيكل هيكلًة جيدًة حتى يتمكن من إقصاء أّي إمكان لالختيار الواعي، أو التالعب بالقواعد أو تأويلها، أو 

مة، تكون املكان املثايل للَتَثبُّت من الطابع الفجوي - وهو من املؤكد أمٌر مهّم - للحرية التي يحظى  التفاوض. ويبدو أّن البيوغرافيا، بهذه السِّ

بها األعوان كما لو أّنهم ُمكلَّفون بمالحظة االشتغال الفعيل لألنظمة املِعيارية التي لم تكن إطالًقا خاليًة من تناقضات ما. ويف هذا السياق، 

نجد وجهة نظٍر مختلفة - من دون أن تكون متناقضًة - ألولئك الذين اختاروا أن يؤّكدوا بشّدة عنارص اإلرصار الرضورية وغري الواعية، عىل غرار 

بيار بورديو مثاًل؛ إذ توجد عالقة دائمة ومتبادلة بني البيوغرافيا والظرف، فيكون التغيري فعاًل هو ُمجمل هذه العالقات املتشابكة بال نهاية.

م عىل أّنه ناتٌج عن خالٍف بني القوانني  تكمن أهمية البيوغرافيا يف أنها ُتمّكن من وصف املعايري واشتغالها الفعيل الذي لم يُعد ُيقدَّ

واملمارسات فحسب، بل عىل أّنه مثل التضارب البنيوي بني املعايري نفِسها، تضارب ال مفرَّ منه. ويسمح هذا التضارب بتعّدد املمارسات 

نها. وعىل  ُنَبيِّ التي  التاريخي من خالل شكل واحد لألفعال ورّدات األفعال  الواقع  تناول  نتجنب  أّننا  يبدو  السياق،  وتنوعها. ويف هذا 

العكس من ذلك ُنَبنيِّ أّن التوزيع غري العادل للُسلطة - مهما كانت كبريًة ومهما كانت قمعيًة - ال يعدو أْن يرتك هامًشا للُمَهْيَمن عليهم، 

وهو أمر يسمح لهؤالء بأن يفرضوا عىل املَُهْيِمِنني تغيريات ال يستهان بها. وُربما ال يعني ذلك إاّل فارًقا بسيًطا، ولكن يبدو يل أنه ال يمكن 

بالنسبة إىل  ا لشكل من أشكال الحرية  الناس فيها عىل نحٍو مسبق وجوًدا فعليًّ التي لم يعرف  التغيري االجتماعي يف األماكن  تحليل 

األشكال املُتصّلبة وجذور إعادة إنتاج ُبَنى الهيمنة.

تاسًعا،

تستدعي العوامل املذكورة التفكري يف نوعية العقالنية التي ينبغي أن نتخّيلها عندما نبدأ بوصف الفاعلني التاريخيني. إّنه فعاًل من 

النادر أن نبتعد عن األشكال الوظيفية أو مواضيع "االقتصاد الكالسييك الجديد"، يف حني أّن هؤاُلء يفرتضون أّن الفاعلني يْمَتلكون 

معلومًة كاملًة ويعّدون أّن كّل الفاعلني لهم االستعدادات املعرفية نفسها، ويخضعون آلليات القرار نفسها أيًضا، ويتصفون وفق حساب 

بناء إنسان له عقالنية كاملة ال يعرف الشّك وال عدم  ي هذه األشكال إىل  ا من حيث الربح أو الخسارة. فتؤدِّ موّحد ومقبول اجتماعيًّ

اليقني وال تعّطل يف الحركة. إال أّن البيوغرافيات تأخذ منًحى آخر يف حال تخّيلنا شكاًل من أشكال العقالنية االنتقائية التي ال تبحث 

عن مضاعفة الربح إىل أقصاه فقط، أو تخّيلنا شكاًل من أشكال الفعل يكون فيه من املمكن أاّل نحص األفراد ضمن تناسق املجموعات، 

من دون التخيّل عن التفسري الحّي ملختلف أنواع السلوك الجماعي بوصفه شكاًل من أشكال العالقات.

عارًشا،

يبدو يل أّنه توجد نقطة أخرية تستحق اإلثارة، عالوًة عىل الطابع الفجوي للحرية الفردية ومسألة العقالنية املحدودة. فقد دافع روجاي 

 Case studies "مؤخرًا عن أّنه يمكن تجاوز التعارض بني "التحليل امليكرو تاريخي أو ما يعرف بـ "حاالت بحث Roger Chartier شارتياي

والتاريخ االجتماعي االقتصادي من جهة، ودراسة ذاتية التمّثالت ودراسة موضوعية البنى من جهة أخرى، عىل أْن نُعّد "األشكال املولِّدة 

ألنظمة الرتتيب والتصور كمؤسسات اجتماعية حقيقية تضم تقسيمات املنظومة االجتماعية يف شكل تمّثالت جماعية")))(. ويف ما نرى، 

تبدو لهذه املالحظة مربرات كثرية )ربما ُيستثنى من ذلك امليكرو تاريخ وحاالت بحث اليشء نفسه ]Case studies[ وكذلك دراسة التمّثالت 

الذاتية(، ولكنها غري كافية؛ ذلك أنه قد جرى تأكيد املجموعة ونسبية استقرار التناسق وانسجام املجموعات، وُعّد ذلك من األمور الحاصلة 

36 Roger Chartier, "La storia culturale fra rappresentazioni e pratiche," La rappresentazione del sociale. Saggi di storìa culturale 
(Turin: Bollati Boringhieri, 1989),p.14.
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دراســات استعامالت البيوغرافيا

كما لو أّنها ُتشّكل الحد األدىن. أي إّنه ما يزال من املمكن أن ندرس كّل تمّثالت العالم االجتماعي والصاعات التي يحدثها هذا العالم وأن 

نستفيد منها. وعندما ننتص ألهمية املجموعة، فإّن يف ذلك تقلياًل لقيمة مشكلة بنائها كما هو الشأن بالنسبة إىل تقدير صالبتها وَدْيمومِتها 

ة نستبعد مسألة العالقة بني الفرد واملجموعة. لذلك لم يكن من قبيل املصادفة أن يدمج شارتياي، من خالل النص  وأهميتها؛ ومن ثمَّ

الذي أوردناه، عىل نحٍو إرادّي وُمعلن، التمّثالت الفردية يف التمّثالت الجماعية كما لو أّن أصولهما متشابهة من حيث الشكل.

والطبقات(  والذهنيات،  الشعبية،  )الثقافة  املحّددة  غري  واملفاهيمية  االجتماعية  املجموعات  مالحظة  عن  فعاًل  نتخىل  وهكذا، 

لبناء مجتمع مجّزأ يسوده الصاع وتكون فيه تمّثالت العالم موضوع رصاع. ولكن ال يزال ثّمة جانب كبري من عدم الوضوح. فخليط 

أّنها رصاعات بني  لو  الُسلطة والصاعات االجتماعية كما  أجل  الصاعات من  واملعّرفة. ودراسة  الحاصلة  األمور  ُيعّد من  املجموعات 

مجموعات يفرتض أّنها منسجمة، حتى أّن تحليل االختالفات بني األفراد، وهي لكرثتها مستحيلة التأويل، ُيعّد معدوم الجدوى. وربما 

يعني يف هذا السياق إضاءًة فقط. فلو ألححنا عىل "الجذور االجتماعية للبنى املعرفية"، وعىل هيئة االنخراط يف شكل استعداد لوضع 

اختاليف يف الفضاء االجتماعي، فسنرتك يف ضبابية نشاط الفاعلني الذي جرى تصّوره عىل أنه ال يعدو أن يكون نتيجًة "لعمليات تنظيٍم 

بال حساب ُيعيد النظام االجتماعي من خاللها إنتاج ذاته ويتغري")37).

اجتماعية  حتميات  )وهي  األساسية  بحتمياتها  وربطها  والتأويالت،  لالستعماالت  ا  اجتماعيًّ تاريًخا  بوصفها  التمكن  فكرة  إّن 

ومؤسسية وثقافية(، وتسجيلها ضمن ممارسات خصوصية تكون قد أْنتجتها)38)، مهّمة وصالحة. غري أنها ُتبِقي مشكلة العالقة بني الفرد 

ا بفرتة معّينة، وهو "تماٍه" ناتج من تجارب مشرتكة متكررة، كما يوجد يف  واملجموعة مطروحًة. فال ُيمكن أن ننفَي أّن هناك أسلوًبا خاصًّ

كّل فرتة أسلوب خاص بمجموعة. ولكن يوجد أيًضا لكّل فرد فضاء من الحرية له داللته يستمد منه أصله من بني ضبابيات الهوامش 

االجتماعية التي يرتتب عليها التغري االجتماعي. لذا، ال يمكن أن ُنطبق اإلجراءات املعرفية نفسها عىل األفراد وعىل املجموعات، وال 

ُيمكن وصف خصوصية أفعال كّل فرد بأّنها غري مكرتثة، أو ينقصها الوضوح.

إّن الخطر، وهو خطر غري عادي، هو أْن نسحب من رغبة االستكشاف التاريخي، ومن مواضيع نعتقد أّنها تحت السيطرة الكاملة، 

أيًضا. وتهّم الصاعات،  الهيمنة والُسلطة  أو حدود  أو تضامن املجموعات،  الطبقي،  الوعي  ِمثل  أّنها ال تزال غري مستكشفة  يف حني 

ا عىل كّل عضو من أعضاِئها، كما أنها تكشف هوامش  من أجل الرتتيب والتمييز والتمثيل أيًضا، سيطرة املجموعة املتضامنة اجتماعيًّ

الحرية والتقييد التي تنشأ داخلها أشكال التضامن وكيفية اشتغالها. ومن خالل هذا املنظور، نرى أّن البيوغرافيا قد تسمح بمراجعة 

معّمقة لهذه املشكالت.

37 Pierre Bourdieu, La noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps (Paris: Les Éditions de Minuit, 1989),p.9.

38 Chartier,p.21.
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مؤرخ عريب، والرئيس السابق ملؤسسة "بيت الحكمة" يف تونس )2012 - 2015(.  *
Arab historian and the former Director of Tunisia’s Beit Al Hikma )2012 - 2015).

هــذا النــص محارضة  قّدمها املؤرخ العريب هشــام جعيط تحت عنوان "التاريخ اإلســالمي بني الرؤية االســتشاقية والرؤية 
من الداخل" عىل هامش ندوة مجلة "أســطور" للدراســات التاريخية، والتي خصصت ملوضــوع "التحقيب يف التاريخ العريب 
اإلسالمي". تناول جعيّط يف محارضته دراسة السرية النبوية؛ إذ قّدم عرًضا ألهّم اإلشكاالت التي تناولها يف كتابه عن السرية 
النبوية املنشور يف ثالثة أجزاء، والذي يعّد أهم كتبه. ويف تقدميه وصفه الدكتور عزمي بشارة بكونه أحد أهم املؤرخني 
العــرب، فهو مفكــر ومؤرخ يف اآلن ذاتــه، وحتــى أنروبولوجي.كام أّن جعيط اقتحم مجاال جريئًا بدراســته الســرية النبوية 
والشخصية العربيّة، من موقع املؤرخ العريب املسلم، رّد من خالله عىل رسدية املستشقني الغربيني عن السرية النبوية.

كلمت مفتاحية: النبي محمد، املدينة، مكة، قريش، القبيلة، الُحمس، اإليالف، الحرم، الحج، الفتنة األوىل.

This text is the summary of a lecture titled "The History of Islamic Civilization: Orientalism versus the View from 
Within", delivered by noted Arab historian Hichem Djaiet on the sidelines of the Ostour symposium for historical 
studies.Thesymposiumwasdedicated toperiodizationofArab-Islamichistory,andDjaiet’s lecture focuses
specificallyonhisworkonthebiographyoftheProphetMohammed,theSira,anddiscussedsomeofthemost
complexissueshefacedwhilewritinghisbookonthetopic.IntroducedtotheaudiencebyAzmiBishara,Djaiet
wasdescribedas"oneofthemostinfluentialArabhistorians"forhis"bravework"onthepersonalbiographyof
the Prophet Mohammed by an Arab, Muslim historian who asserted a narrative that challenged the dominance 
ofWesternOrientalists.

Keywords: Prophet Mohammed, Medina, Makkah, Quraysh, Muslim tithes, tribal coalitions, sacred, pilgrimage, 
the First Fitna
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كلمة الدكتور عزمي بشارة

الدكتور هشام جعيط - وطبًعا معنا ضيوف آخرون، الدكتور عبد األحد السبتي، باملناسبة أرّحب به. وهو مؤرخ اجتماعي معروف من 

املغرب. لكن سيتّم تقديمه الحًقا يف الندوة. نحن اآلن يف سياق املحارضة العامة قبل بدء "ندوة أسطور". وأسطور مجلة يصدرها املركز 

العريب لألبحاث. وهي واحدة من خمس دوريات يصدرها املركز، ونحن نعتز بها بصورة خاصة؛ أواًل ألّنها آخر الدوريات التي يصدرها 

األبحاث  مركز  بني  للتعاون  ممتازًا  نموذًجا  وأعطت  املعهد،  يف  التاريخ  وقسم  املركز  بني  بتنسيٍق  قامت  البداية  من  ألّنها  وثانًيا  املركز، 

واملعهد، واتُّبع فيها برأيي معايري أكاديمية عالية جًدا، ما يؤّهلها لتكون مجلة الدراسات التاريخية العربية فعاًل. ونأمل أن يكون هذا هو 

مستقبلها. هذا طموح وتفاؤل. ويحّق لنا قول ذلك بناًء عىل تجربة األعداد التي صدرت حتى اآلن.

نجتمع يف إطار ندوة أسطور، وملّفها هو "التحقيب التاريخي". وهو موضوع تاريخي، وموضوع فلسفي، واجتماعي ونظري. وقد 

ارتأى اإلخوة أن تبدأ الندوة بأفضل ما يمكن أن تبدأ به، وهو استضافة أحد أهّم املؤرخني العرب األحياء، وهو الدكتور هشام جعّيط، 

والذي أعّده مؤرًخا وأنرثوبولوجًيا يف الوقت ذاته.

ال أتحمس لتقديمه عىل النحو: املألوف... لم يعد مهًما أين حصل عىل الدكتوراه، أو إن كان حصل عليها يف األصل. أعتقد أّن هذا 

األمر غري مهّم، أي تقديم الناس أّنهم حصلوا عىل البكالوريوس من املكان الفالين، واملاجستري من الجامعة الفالنية؛ فألربت حوراين عىل 

سبيل املثال لم يكن حاصاًل عىل الدكتوراه. لهذا أعتقد أّن فكر الشخص وإنتاجه هما األساس، وليس أين درس، وأين تعّلم.

اقتحم  فقد  حينه.  يف  تونس  يف  قائًما  كان  الذي  الوضع  ظّل  يف  بخاصٍة  جًدا،  جريًئا  مجااًل  اقتحم  جعيط  الدكتور  أّن  أعتقد 

من  انطالًقا  واإلسالمية  العربية  الحضارية  الشخصية  لربط  أو  فهم،  محاولة  يف  لفهم،  املبكر  اإلسالمي  التاريخ  موضوع  كمؤرخ 

الحًقا  دخل  فقد  العربية،  الشخصية  كتابه  بعد  اإلسالمية،  العربية  املدينة  نشأة  عن  الشهري  كتابه  مثل  العربية،  املدينة  تأسيس 

)وضعية(  تاريخية  دراسًة  املحمدية  السرية  دراسة  وهو  مسلم،  عريب  مؤرخ  إىل  بالنسبة  ألغام  حقل  يكون  يكاد  أّنه  أعتقد  مجااًل 

هو  عمله  يكن  فلم  يعارضها.  أن  دون  وهذا  الرسول،  تاريخ  لفهم  االفقهية  املحاوالت  أو  النبوية  السرية  رسديات  بموازاة  يقال  كما 

معارضة الـ]Narrative[ الديني، بل وضع ]Narrative[ التاريخي يف دراسة الشخصية املحمدية.

ُسِئلت قبل قليل ما الفرق بني هذا العمل وMontgomery Watt يف دراسة محمد وآخرين. هذا بالضبط موضوع محارضته اليوم: 

"التاريخ اإلسالمي بني النظرة االسترشاقية والنظرة من الداخل". فهو درس التاريخ اإلسالمي بنظرة مؤرٍخ مسلم من الداخل.

نقّدم لكم نبذة رسيعة عن مؤلفاته:

ӵӵ.1974 الشخصية العربية اإلسالمية واملصري العريب، سنة

ӵӵ أوروبا واإلسالم صدام الثقافة والحداثة، سنة 1978، وهو كتاب أحدث ضجًة كبرية يف الغرب باملناسبة، وكنت مّمن عاشوا

هذه الضجة.

ӵӵ.1986 الكوفة: نشأة املدينة العربية اإلسالمية، سنة

ӵӵ.1989 الفتنة جدلية الدين والسياسة يف اإلسالم املبكر، سنة

وال يمكننا عّد أّي كتاب من هذه الكتب كتاًبا رئيًسا للمؤلف،
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ثم يف السرية النبوية:

ӵӵ.2001 أزمة الثقافة اإلسالمية، سنة

ӵӵ ،تاريخية الدعوة املحمدية الثاين:  1999؛ والجزء  الوحي والقرآن والنبّوة،  النبوية يف ثالثة أجزاء؛ الجزء األول:  السرية 

2006. وهذان الكتابان كتبهما جعيط بالعربية وُترجما إىل الفرنسية كما قال يل قبل املحارضة؛ والجزء الثالث: صدر  سنة 

مؤخرًا بالعربية سنة 2014، وهو مسرية محمد يف املدينة وانتصار اإلسالم، صدر بالفرنسية سنة 2012، أي إّنه صدر قبل 

ذلك بعامني.

أضف إىل ذلك الكثري من املقاالت العلمية وغريها. وأنتم تعرفون أّنه تبّوأ منصب رئيس "بيت الحكمة"، وهذا آخر مناصبه العلمية. 

وطبًعا، كان أستاًذا رشفًيا يف الجامعة التونسية. نرّحب به بحرارة ويرّشفنا وجوده معنا. ونتمنى له الصحة وطول العمر، ليستمر يف اإلنتاج 

وإتحاف املكتبة العربية بهذه األفكار.

محارضة الدكتور هشام جعيّط

أشكر معهد الدوحة واملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ورئيسه الدكتور عزمي بشارة وأعضاده يف املركز. وأشكر هذا البلد 

بوجودكم  جًدا  أنا مرسور  املرشق.  وإخواين من  واملغاربة،  التونسيني  ومنهم زماليئ من  هنا،  الحارضين  وأشكر  استضافني.  الذي  قطر 

وبدعوة األستاذ عزمي بشارة. ويرّسين أن أقّدم كتايب األخري عن السرية النبوية. وهو يف الواقع ُكِتب عن مسار الرسول وانتصار اإلسالم يف 

الجزيرة العربية، وُكتب يف ثالثة أجزاء، ملدة عرشين سنة من بينها سّت سنوات أو سبع كنت أدرس فيها الكتاب قبل كتابته، مع أيّن كتبت 

كتابات أخرى بني الفينة واألخرى. لكن منذ عرشين سنة تقريًبا، انصّب هّمي عىل التاريخ النبوي. وهو ليس بتاريخ سيكولوجي لشخصية 

النبي كما اعتاد عىل ذلك املسترشقون وُشغفوا به.

هّمي هو الشخصية النبوية بوصفها شخصية تاريخية مؤسسة لديٍن صار اليوم ومنذ القديم ديًنا عاملًيا، مثل املسيحية، والبوذية 

والهندوسية. وهو يعّد من الديانات العاملية الكربى. وأردت أن أتفّهم هذا املسار للرسول بوصفه مؤسَس دين. كان اهتمامي باملسائل 

باستثناء عائشة، وأّن  أرامل حروب  ج باألساس من  أّنه تزوَّ الهوامش عن زوجاته، ورأيت  أربعة أسطر يف  إذ كتبت  الشخصية ضعيًفا؛ 

التاريخية بكّل ما هو جنس وغري  مؤسيس األديان الكبرية كما مؤسيس اإلمرباطوريات العظمى، ليس لهم َهمٌّ كبري بحسب معرفتي 

ذلك، هم تجاوزوا هذا. ويمكن أن نقارن يف هذا امليدان شخصية الرسول بغريه من كبار مؤسيس األديان، وحتى مؤسيس اإلمرباطوريات. 

هم أناس مهووسون قبل كّل يشء برسالتهم. وهم مقتنعون أيًضا بصفٍة واضحة جلّية وقوية برسالتهم. ويريدون إيصال هذه الرسالة إىل 

البرش. وهذه حال النبي الذي كان مقتنًعا تماًما بأّنه نبّي مرسل.

ر فيه". واهتممت بصفة خاصة  كتبت ثالثة أجزاء؛ أّولها هو جزء فيه عنٌص من التفكري، وهو مّما يمكن أن ُيقال "التاريخ املفكَّ

السور  فاستقرأت  السرية؛  عىل  أعتمد  ولم  الجزء.  هذا  يف  القرآن  عىل  أساسية  بصفة  واعتمدت  األول.  املبعث  أي  نزل،  كيف  بالوحي 

األساسية ببدء املبعث، وهي سورة النجم أواًل، والسورة عدد 18 ثانًيا، حيث يذكر القرآن كيف ابتدأ الوحي وهو منعرج خطري جًدا ومهم 

جًدا. وكنت اعتمدت عىل تنظيم السور الذي قام به Nöldeke وصّححه شيًئا ما أو فّصله الفرنيس Blachère دون أن أنساق وراء أفكار 

Nöldeke عن شخصية الرسول أو عن رأيه يف القرآن. اهتممت باالعتماد عىل القرآن، وهذا أمر جيّل لدّي، بوصفه نًصا تاريخًيا - وأنا 
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الثاين مقوالت  الجزء  وانتقدت يف  للرسول، وملساره.  معارًصا   - القبيل  وأمور من هذا  امليتافيزيقا  أدخل يف  التاريخ وال  دائًما عن  أتكلم 

املسترشقني بخصوص أّن القرآن من القرن الثاين أو الثالث أو أّنه ترجمة عن الرسيانية، وغري ذلك من األمور التي سآيت عىل ذكرها.

اعتمدت عىل القرآن ألّن السرية متأخرة نسبًيا؛ فابن إسحاق تويّف سنة 150هـ وهو أتّم كتابه يف رأيي قبل عرشين سنة تقريًبا، واملادة 

التاريخية املوجودة فيه كان يهتم بها من منعرج القرن الثاين )110 - 120هـ( واعتمد كثريًا عىل الزهري املتوفَّ يف 124هـ وعىل غريه من 

رواة السرية بصفة شفوية. ابتداًء من عهد عمر بن عبد العزيز سنة 100هـ، حصل منعرج واهتمام بالسرية النبوية. لكّن هؤالء األشخاص 

الذين تكّلموا مثل عمر بن قتادة وغريه، كتبوا اعتماًدا عىل من قبلهم ألّن الثقافة يف القرن األول كانت باألساس ثقافة شفوية.

أرى أّن االهتمام بحياة الرسول يف السرية ابتدأ تقريًبا من عهد معاوية، يف الفرتة الواقعة بني سنتي 50 و60 بعد الهجرة، وليس 

قبلها. لكن اعتمادي عىل القرآن بخصوص الوحي يتناف يف بعض األحيان مع ما تقوله السرية؛ فأنا أرى مثاًل أّن انعزال الرسول يف "غار 

حراء" ونزول املَلك لم يذكره القرآن بما هو أمر عظيم، وعليه، ال أرى أّن ابن إسحاق يقول الحقيقة يف كون القرشيني بطبعهم ينعزلون 

يف بعض األحيان يف غار حراء. قد يكون الرسول انعزل. وذلك ليس ثابًتا. وال ذكَر له يف القرآن. بينما هناك ذكٌر لـ"غار الثور" فيما بعد، 

عندما هاجر الرسول من مكة إىل املدينة، يف سورة التوبة.

وعىل عكس ذلك، يذكر القرآن بصفة مفّصلة أّول نزول للوحي يف هاتني السورتني. سورة النجم فيها رؤيتان لشخص قد يكون 

املَلك وقد يكون اإلله كما يقول بعض املفرسين، ليس يف كّل نوره ألّنه ال يمكن رؤية اإلله يف كّل نوره، وأخذوا مثال موىس يف ذلك، 

غري ممكن بل بصورة مخّففة، إّنما قد يكون ذلك ألّن سورة النجم ال تذكر من هو هذا الشخص؛ شخص خارق للعادة، شخص فوق 

الطبيعة رآه النبي وأوحى إليه ما أوحى، قد يكون اإلله نفسه لكن بصفة خاصة، أو قد يكون املَلك. وهناك رؤيا أوىل ورؤيا ثانية يف سدرة 

املنتهى كما يقول القرآن، وهي بالطبع ليست كما يقول املسترشقون شجرة يف قعر مكة، أو هوامش مكة، بل هي شجرة يمكن أن يقال 

إّنها ذات رمزية روحية كبرية، ألّن فيها مفهوم املنتهى. وهذا املفهوم موجود مرة أخرى يف السورة نفسها أي نهاية الوجود، أو عىل حافة 

نهاية الوجود، وهو "ورأى من آيات ربه الكربى"، وتلك كانت تجربة أساسية للرسول يف هاتني الرؤيتني. بينما تعطينا سورة النجم صورًة 

حقيقية واضحة عن هذا الشخص املاورايئ، فإّن السورة عدد 18 )1) تتكلم عن "إّنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكني". 

لكن هذا واضح، ألّن الوحي جاء عن طريق رسول من اإلله.

أعطى املسترشقون الذين درسوا القرآن هذه السورة الرقم 18 قبل سورة النجم. وأنا اّتبعتهم يف هذا بسبب األسلوب. لكن، رصت 

اآلن أشّك يف أّن القسم الخاص بقول الرسول الكريم ال يذكر اسمه. قد تكون بعد سورة النجم لتفسري هذا الشخص املاورايئ، هو رسول 

وليس اإلله. ومن املمكن أن تكون أتت بعد النجم لتفسري األمور وتوضيحها؛ ألّن سورة النجم تبقى مبهمة حول نزول هذه الشخصية 

املاورائية التي قد تكون إلهية، وقد تكون من املالئكة. "شديد القوى ذو مرة فاستوى،... فأوحى إىل عبده ما أوحى"، توّقف املفرسون 

عند كلمة "عبده"، إن كان هذا الشخص هو املَلك جربيل كما ُذكر يف املدينة فيما بعد يف سورة البقرة، فكيف يكون الرسول عبده، 

الرسول هو عبد الله. فهناك مشاكل نحوية وغريها.

عىل كّل لن أطيل الكالم يف هذا، فالذي يهمني هو أّن الرسول رأى رؤيتني كانتا بدايًة للوحي. ونرتجمها إىل الفرنسية Vision، إّما 

تكون رؤيا بالقلب، وإّما تكون رؤية. لكن القرآن واضح يف هذا املجال، إذ يقول "ما زاغ البص وما طغى"، إذن هي رؤية حقيقية بحسب 

القرآن بالطبع، وليست من الرؤى املتخيلة أو شيًئا من هذا القبيل. ثم أرى أّن العالقة املبارشة مع اإلله أو مع رسوله الكريم كما تقول 

1 سورة الكهف وعدد آياتها 110.
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السورة الذي لم ُيذكر اسمه يف الفرتة املكية، توّقفت هذه الرؤى فالرسول لم يعرف إال رؤيتني فقط؛ إذ فيما بعد عندما تَكّشف اسم امللك 

جربيل ال يقول القرآن إّن جربيل يأيت بنفسه بصفة أو بأخرى، إّنما يقول "نزّله عىل قلبك"، فيكون الوحي بعد هاتني الرؤيتني املبدئيتني 

وحًيا داخلًيا يأيت من اإلله عن طريق جربيل عىل قلبك، أي عىل فكرك؛ ففي املعجم القديم القلب هو مركز الفكر. هذا بخصوص بداية 

الوحي. وال أرى ما قاله ابن إسحاق يف هذا املجال بخصوص أّن الرسول قلق من هذا األمر العظيم الذي نزل عليه وكأّنه "داهية"، وال 

أرى أّنه َفّكر يف االنتحار وما شابهه. لكن عندما نستقرئ القرآن وسورة النجم عندما يقول "رأى من آيات رّبه الكربى"، ففي الحقيقة 

النبي اهتز وشعر بفرح بهذا التكّشف اإللهي بصفة أو بأخرى، وال أرى رضورة ألن يعّد كأّنه ُصدم. وقصة الغار يف رأيي غري مستساغة، ألّن 

الرسول، بحسب رأيي، كان يصبو إىل النبّوة ويتوقع شيًئا من ذلك، وكان مستعًدا إىل حٍد ما عىل األقل أن يحدث له أمر خارق للعادة، 

ألّنه كان مستعًدا يف رأيي لهذا الرشف الذي أتاه من اإلله. وأهّم دليل عىل ذلك هو أّنه حينما توّقف الوحي يف الفرتة األوىل كان حزيًنا، 

وهذا أمر موجود يف تاريخ األديان. عندما نستقرئ الزرادشتية - وزرادشت أىت أيًضا بكتاٍب مقدس، وكان توحيدًيا حواىل القرن 7 قبل 

ميالد املسيح حني توقفت عالقته بإلهه أهورامزدا، كان حزيًنا. ويظهر هذا يف داخل كتاب األفيستا Avesta وهو ُينسب إىل زرادشت 

بالذات، كان حزيًنا ثم ملّا استعاد عالقته باإلله، انرشح قلبه. ومن هنا، فالسورة "والضحى والليل إذا سجى"، واضحة يف توّقف الوحي 

لفرتة معّينة، فحزن الرسول لتوقه إىل الله تعاىل وإىل اإلله املتعايل. وهو رجل مستعد نفسًيا لهذا األمر الذي سّخر، كما ظهر، حياته له 

ولم يفّكر يف هذه القصص من لدن ابن إسحاق وغريه، ألّن اإلله طّمنه عىل ذلك. ووقع اسرتجاع عملية الوحي ونزول الوحي إىل آخر 

حياة الرسول.

عموًما، ال بد من تصحيح السرية؛ ألّن ابن إسحاق نفسه يقول يف ما يخص ما جرى يف الغار بني الرسول واملَلك إّن امللك زاره وهو 

يف النوم وليس يف اليقظة، وهذا ما يقوله ابن إسحاق حرفًيا، والنوم يف العالم القديم واألحالم التي يراها أشخاص مستعدون للروحانيات 

بصفة خاصة، يعّد أيًضا وحًيا من اإلله. وهذا موجود يف التوراة ويف عدة كتب دينية. سيتكلم القرآن فيما بعد عن رؤى أخرى، بخصوص 

زيارة مكة مثاًل يف العام السادس، تكّلم عن رؤيا الشجرة، وهي تأيت دائًما عن طريق الحلم. وهذا يدخل يف منطق األديان القديمة يف 

كّل العالم.

اعتمدُت إذن يف هذا الجزء الخاص بنزول الوحي، عىل القرآن باألساس. مقارنًة أيًضا مع أديان أخرى، نحن نقرر مبدئًيا بوصفنا 

مؤرخني، أّن الدين اإلسالمي هو دين كتاب مقدس ودين وحي Révélation بالفرنسية. وكذلك يف ما يخص أدياًنا أخرى سواء أكانت 

توحيدية أم غري توحيدية، وأخّص زرادشت وأنبياء الهند، وهناك أنبياء كرث يف الهند يف تلك الفرتات القديمة درسها بكّل انضباط ماكس 

املسيحية  وبني  واإلسالم،  الهندوسية  وبني  واإلسالم،  البوذية  بني  متعددة  بمقارنات  وقمت  الدين،  سوسيولوجيا  عن  كتبه  يف  فيرب 

وعددت  العريب  للجمهور  ووّجهته  بالعربية  الكتاب  كتبت  نزل،  وكيف  للوحي،  واالستعداد  الوحي  نقطة  فبخصوص  لذلك  واإلسالم. 

الجمهور العريب غري عارف بصفة كافية باألديان األخرى، فهو ُمْنَصٌب عىل الغرب وعىل اآلخر الوحيد أي الغرب، وليس له انفتاح عىل 

أديان أخرى يف الرشق األقىص وغريه، أو يف الهند أو حتى يف ما يخص إيران. وقمت بمقارنات ونوع من التعليم - إن شئت - للقارئ العريب 

يف هذا امليدان، ليك يتفتح عىل الديانات األخرى واملجاالت الحضارية األخرى.

هذا باختصار ما قلته يف الجزء األول، وكان جزًءا غري طويل. أّما يف الجزء الثاين الذي يخّص الدعوة النبوية يف مكة، فإيّن اهتممت 

بصفة خاصة بالوسط الذي عاش فيه الرسول. لقد درس بعض األنرثوبولوجيني أو املسترشقني العالم البدوي، عالم القبائل الكربى، أّما 

دراسة الوسط الذي نشأ فيه الرسول، قريش مكة، وشّب فيه وأخذ يدعو فيه من األّول خالل مدة طويلة قد ُتراوح بني ثماين سنوات أو 

11 سنة أو 13 سنة بحسب املصادر. مدة طويلة إذن، ولم تكن يف آخر املطاف ناجحة باستثناء مئة تقريًبا أو ما يفوق الـمئة من املؤمنني 
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الصادقني الذين بقوا عىل دينهم. واهتممت إذن بهذا الوسط الذي شّب فيه الرسول. ولم أكن الوحيد الذي اهتّم بدراسة قريش، هذه 

القبيلة الخاصة بالرسول. قام بعض املسترشقني بهذه الدراسة. ثم ظهرت دراسات عن الِحمى وعن الُحمس، وعن مفهوم الحرم، وعن 

مفهوم اإليالف قام بها مسترشقون متأخرون. اهتممت بكّل هذه املسائل وبتطبيق املنهج األنرثوبولوجي عىل عالقات القرابة وعالقات 

الزواج وكّل الحياة التي يهتم بها األنرثوبولوجي يف هذه املدينة الخاصة وأصولها، وكيف تأسست، يف أكرث من مئة صفحة. ووصلت إىل 

بعض النتائج؛ مثاًل يف ما يخص تأسيس مكة ويف رأيي كانت حمى من حمى العرب املجاورين، وبالخصوص قبيلة خزاعة التي يبدو 

يل أّنها كانت قبيلة دينية، وكيف استقر القرشيون، وما هو الُحمس الذي رأى بعض الباحثني املاركسيني، أّن له عالقة بالتجارة أساًسا، 

وأّن قريًشا كّونت نوًعا من الحلف الكبري مع قبائل مجاورة لها خصائص كبرية وأدخلتها يف نوع من الحلف هو الُحمس، وفيه طقوس 

خاصة، وأّن أصل ما يسمى الُحمس )ح. م. س( هو مسألة تجارية تخص التجارة. وال أعتقد هذا أبًدا. أعتقد أّن الُحمس مؤسسة قديمة 

جًدا وقع نسيانها يف فرتة معينة ثّم اسرُتجعت يف فرتة ما قبل النبّوة. من ناحية ثانية االهتمام بالحرم، أعتقد أّن القرشيني أرادوا توسيع 

الحرم امليك توسيًعا كبريًا، وأّنهم أرادوا أن يزاحموا الحج األكرب بعرفات. وهذا فيه إشارات يف القرآن ويف السري، وأّن الحرم امليك مقام 

عىل الدين وعىل االنتماء الديني وعىل حرمة الكعبة التي ال نعرف إىل أّي إله تنتمي، فهي قديمة جًدا وترجع إىل فرتة تأليه الحجر، وعّد 

الحجر ذا قدر ما لدى السامّيني، هو مقّر اإلله، لكن أّي إله؟ ما قاله فلهاوزن Wellhausen ليس صحيًحا من أّن إله الحجر األسود 

هو ُهبل. وليس صحيًحا أيًضا ما قاله غريه إّن اإلله الذي يقّدسه القرشيون يف الكعبة هو الله. ال، فهذا أىت به الرسول، والقرآن فيما 

بعد أّكد أّن الكعبة بيت الله. وحاولُت دراسة الحج. ورأيت أّن هناك حّجني: ما سيسّمى فيما بعد الحج األصغر، والحج األكرب. والقرآن 

يتكّلم عن الحّج األكرب. الحج األصغر هو العمرة إىل مكة وزيارتها وتقبيل الحجر األسود والطواف، وغري ذلك، ويتعلق بصفة خاصة 

بالقرشيني ويخص حرمة املكان؛ فكّل املدن العربية يف الحجاز لها أسوار، واملدينة لها "ُأتم"، الطائف لها سور، خيرب أيًضا لها حصون، 

أّن مكة  البدو الحربية، يف حني  انتهاكات  اليمن لها حصون تحصنها من  العربية وبالطبع  ودومة الجندل اليشء نفسه. كّل الجهات 

الحرم مقّدس، وال يمكن  - ألّن  الوجهة  القرشيني مرتاحني من هذه  الحرم جعل  املجاورة مفهوم  القبائل  - واستبطان  كانت مفتوحة 

لعرب الجوار، وهم كرثة من القبائل الصغرية التي دخلت فيما بعد يف بوتقة قريش وتحت حماية قريش بالذات...، انتهاكه، من كّل 

قبائل الجوار. وهذا ما يعنيه القرآن عندما يعطينا بعض آراء معارضيه يف قريش؛ فعندما تكون املعارضة املوجودة يف القرآن فيها نوع من 

املعقولية تأيت من األرشاف، من رؤساء العشائر، وعندما تكون سخيفة تأيت من سفهائهم. ففي القرآن، هناك نوٌع من معارضة األرشاف 

للنبي يبدو معقواًل؛ فمثاًل - ال أذكر بالحرف اآلية القرآنية - حينما يقولون ما معناه إذا دخلنا يف دينك سينتهك الحرم، سيتخّطفنا الناس، 

هذه الكلمة القرآنية، الناس أي عرب الجوار، إذا سقط الدين القديم ومفهوم الحرم والحرمة، ألّن لقريش ديًنا قديًما يستبطنه أهل 

الجوار. سيتخطفنا الناس إذا سقط هذا الدين. وما كانوا يتخيلون أّن الرسول سيقوم بإعادة تأسيس حرمة مكة من جهٍة أخرى بحسب 

نواميس دينه الجديد. كانوا يتوقعون أّنه إذا سقط دينهم القريش ذهبت حرمتهم. هناك شاهٌد آخر يف القرآن وهو قوله "إليالف قريش 

إيالفهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت.."، لم يذكر اسم الله إال يف السورة العارشة بحسب ترقيم Nöldeke، "فليعبدوا 

رّب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف". تعني هذه اآلية أّن حرمة الكعبة التي يؤكد القرآن أّن الله رّب هذا البيت، 

جعلتهم قادرين عىل أن يسافروا يف رحلتني؛ مرًة كما قيل إىل اليمن ومرًة إىل الشام، دون أن يخشوا عىل أهلهم وبلدهم. ال يذهب كّل 

الناس للتجارة، إّنما لنقل مئة شخص أو خمسني شخًصا، لكن حرمة مكة تبقى قائمة الذات حتى من دون أسوار. كّل هذا مصدره حرمة 

الكعبة. ويف رأي القرآن، رب الكعبة وهو الله. وهنا نرشع يف مشكلة اإليالف. ال أّتفق مع ما كتبه املسترشقون والعرب عن اإليالف. وقد 

اعتمد يف ذلك علماء التاريخ عىل كتاب القايل وعىل ذيل كتاب القايل. هناك ذيل للكتاب يخص اإليالف، ويعّد اإليالف، اعتماًدا عىل 

مفرّسين ولغويني وغريهم من القرن الثاين للهجرة، عقًدا بني قريش والقبائل التي يخرتقها التجار القرشيون. قد يوجد مثل هذه العقود، 
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لكن ال أرى أبًدا أّن مفهوم اإليالف هو هذا. اإليالف من جذر َأَلَف، وهو موجود يف اللغة العربية يف زمن القرآن، ويعني التعّود عىل يشء. 

والدليل عىل ذلك اآلية املدنية "أّن الله أّلف بني قلوبكم ورصتم إخوة"، يف ما يخص األنصار، أّلف أي وّحد بني قلوبكم، واإليالف هو 

التعّود التجاري. وما يريد القرآن قوله هنا هو أّن القرشيني يف طريقهم يرتكون بلدهم من دون حماية، ألّنه محمّي من اإلله، من الكعبة. 

هم ال يعرفون بالضبط من هو إله الكعبة ألّنه يرجع إىل زمٍن قديم جًدا يف الفرتة السامّية، حيث كان الحجر هو بيت اإلله حتى عند 

العربيني، و"بيت إيل" عند العربيني القدامى، ومّرت إىل اليونانيني الذين سّموا كّل هذه األحجار "بيت إيل". وهي مأخوذة عن العربية 

القديمة. ونحن نعرف أّن يعقوب أو إسحاق نام مرة عىل حجرة فكّلمه اإلله عن طريق هذه الحجرة. فالحجر مقّدس عند العرب، وعند 

العربيني القدامى، وعند غريهم يف هذا املجال السامي. إّنما يف القرآن، رّب هذا البيت هو الذي يحميهم وليس ما يظّنونه من أّن الكعبة 

ليس لها إلٌه معروف، وأّن اإلله هو الذي سيكشفه القرآن يف السورة رقم 10، وهو الله.

بني قوسني، اهتممت يف أنرثوبولوجيا الجزء الثاين بالحج األكرب أيًضا. وهو حج العرب؛ العرب الرّحل عىل أطراف نجد، يف ما بني 

نجد والحجاز. وهو نوع من الحج إىل الشمس، مرتبط بالشمس. وهذا قّررته بصفة دقيقة ومرتبط أيًضا بطلب املاء يف الخريف. وهو حج 

يقوم به الرّحل، من أصحاب األنعام والرعاة وليس تابًعا لقريش. التابع لقريش هو حج البيت فقط. أّما حج عرفة واملزدلفة وأخريًا منى 

حيث تقع األضحية ورمي الجمار، فهي من األمور التي تخّص العرب. والقبائل التي ُتعِطي رخصة اإلفاضة يف عرفة ورخصة الوفادة يف 

منى، هي قبائل من هذه الجهة يذكرها الطربي وغريه، وليست قبيلة قريش. هذا واضح.

كيان  هي  جًدا  القديمة  الحضارات  كّل  يف  والقبيلة  قبيلة،  تمّثل  إذ  قريًشا  أّن  هو  يل  تبنّي  والذي  األمور،  من  بكثري  واهتممت 

سيايس يحمي الناس ويعلن الحرب وينهيها وغري ذلك. والعشرية التي يسميها األوروبيون Le clan هي التي تقوم بالوتر وبالثأر وحماية 

ى بالساللة  الشخص. وهذا موجود حتى يف أسرتاليا، ويف غريها. درسه دوركهايم وماكس فيرب وغريهما. وأخريًا، يوجد ما يمكن أن يسمَّ

ويسّميه األنرثبولوجيون Lignage وهو القرابة االقتصادية، والوحدة االقتصادية والجنسية، أي األب واألم والعم واألخ الذين ينتمون 

فعاًل إىل جٍد واحد غري بعيد، والذين تنطبق عليهم عالقات املحارم. ومسألة املحارم هذه مهمة جًدا ودرستها عن كثب، بحيث وقع تغيرٌي 

للمحارم القديمة التي كانت قوية يف قريش من طرف القرآن الذي دّقق املحارم بصفة مضبوطة. ثم درست الدعوة. ورأيت أّن الدعوة 

التي تسّمى رّسية ال يمكن أن تكون ثالث سنوات يف هذا البلد الصغري، وأّن املهّم هو حني باح الرسول أمام املأل، أو ما يسّمى الدعوة 

العمومية أمام املأل، برسالته الجديدة، ومحتوى هذه الرسالة. من املمكن أن تكون سورة النجم هي أّول اجتماع مع املأل. وهذا املأل 

هو وحدة يمكن أن نقول حكومية لكّنها ليست بدولة حقيقية، تجمع بني رؤساء العشائر، وكّل رئيس عشرية مستقل، وهو الذي يسرّي 

عشريته وال يتدخل غريه يف هذا األمر. وهذا ما يفرّس أّن ما ُسمي فيما بعد بزمن الفتنة وتعذيب بعض املسلمني كبالل وغريه، ال يمكن أن 

يكون تعذيب أّي مسلم، بل ال بد أن يكون شخًصا من موايل أبناء عشرية معّينة، ورئيس العشرية هو الذي ينّفذ العقاب يف هذا الشخص. 

وال يتدخل رئيس عشريٍة ما يف أمور عشريٍة أخرى. والدعوة املحمدية بجعلها دعوة عمومية، أي إىل أرشاف القبائل والعشائر، أرادت أن 

تقنع أرشاف العشائر. وهذا أمر مهم جًدا؛ ألّنه لو اقتنع أرشاف العشائر ورؤساؤها - وهي عرْش عشائر، منها أربع عشائر مهمة يف التجارة 

ولها مجٌد قديم بما فيها عشريته هو التي هي عشرية عبد مناف وليست عشرية بني هاشم هي التي تقوم بالوتر، وإنما بنو هاشم لهم 

Lignage فقط بالنسبة إىل الرسول، وهناك قبائل مخزوم وقبائل أخرى مهمة أْثرت التجارة وصارت تقوم بدور مهّم - لدَخل  الساللة 

يف الدين الجديد كّل الناس، ألّن أبناء العشائر يتبعون رئيسهم دوًما بكّل انضباط. ومسألة عدم نجاح اإلسالم يف مكة متعلقة برؤساء 

العشائر؛ فرؤساء العشائر لم يدخلوا يف الدين الجديد، وهو أمر مستحيل بالنسبة إليهم لو أردنا أن نرى األمور بصفة موضوعية، ألّن كّل 

حضارتهم ونسقهم سيندثران بذلك، وال يعرفون عن املستقبل شيًئا. وعليه، لم يدخل القرشيون يف هذا الدين إال قّلة قليلة هم 100 أو 

120 شخًصا، وهم معروفون، 83 هاجروا إىل الحبشة ويذكرهم ابن إسحاق، يف ما يخص القوائم ومن اّتبعه يف الهجرة فيما بعد حواىل 
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120 شخًصا بما يف ذلك النساء واألوالد ال أكرث، والبقية بقيت تابعة لألرستقراطية القرشية. والدليل عىل ذلك أّن الرسول ملّا تغّلب عىل 

مكة من دون حرب لكن بقوة عسكرية، دخل أبو سفيان وهو رئيس كّل عشرية بني عبد مناف، ومعه رؤساء عشائر مكة اآلخرون يف هذا 

الدين، ودخلت معهم كّل مكة.

يف الجزء الثاين، اهتممت بصفٍة خاصة بقصة الغرانيق. وهي قصة معروفة، من اآليات الشيطانية. حذفها ابن هشام. وهو حذٌف 

واضح. يف حني أّن الطربي الذي يروي أيًضا عن ابن إسحاق، يذكر قصة الغرانيق. وتأويله قصة الغرانيق هو كما ييل: هناك قسم من 

رؤساء العشائر املّكيني القرشيني، لَنُقل القسم املعتدل، أراد أن يقرتب من محمد، وتأّثروا حتى يف اعتقاداتهم بالدعوة النبوية، فعّدوا مثاًل 

آلهتهم بنات الله، أو أّنهم مالئكة، وأّنهم يشفعون لهم لدى الله، وهذا موجود يف القرآن. فهناك حزب، نجده عند ابن إسحاق، يرى 

التقارب مع الرسول، وليس الرسول الذي أراد التقّرب من قومه قريش، كما يقال. ال، بل العكس هو الصحيح يف اعتقادي. لكن من 

جهة أخرى، كان هناك قسم آخر لم ير رضورة لهذا التقارب. بل رأى أّنه ال بد من الحفاظ عىل الدين القديم، وإذا لزم األمر معاداة هذا 

الرسول. وهم الناس الذين ذكرهم عروة دون أن يسّميهم.

94هـ، وعاش كثريًا، ُولد قبل واقعة  ولقد اعتمدت عىل رسالة عروة إىل عبد امللك، ألّن عروة بن الزبري هو رجل قديم تويّف سنة 

"الجمل" حيث مات أبوه يف الجمل سنة 35هـ. مات عروة كبريًا وكان فقيًها كما يقول ابن سعد يف ترجمته. عندما استقرت األمور خالل 

الثمانينيات، أراد عبد امللك أن يفهم ماذا صار، ففي عهد عبد امللك بعد الفتنة الثانية، وقع استقراٌر يف هذه اإلمرباطورية، وهو الذي 

عّرب الدواوين، وبنى قبة الصخرة وغري ذلك من األمور. وقع استقرار يف عهده إىل حني وفاة هشام سنة 125هـ؛ أي مدة أربعني سنة من 

استقرار الدولة اإلسالمية يف كنف دولة بني أمّية. أراد عبد امللك إذن أن يفهم ما وقع من األمور. ورسالة عروة موجودة يف الطربي، وهي 

تبدو يل صحيحة؛ فعروة يخفي األمور، وال يتكلم عن األشخاص، من دون شك ألّن هناك أشخاًصا، بنو أمية، قاموا باملراوغة. ما نفهمه 

منه، أّن أثرياء قريش من الجيل القديم لهم أمالك يف الطائف، وفيهم أشخاص من الجيل الجديد، رجعوا برسعة إىل مكة وأوقفوا كّل 

محاولة للتفاهم مع الرسول أو أمور من هذا القبيل من جانب األطراف املعتدلة، وأوقفوا ذلك، وزادهم حدة هؤالء األثرياء الذين أتوا من 

الطائف، وكانت الطائف تابعة ملكة، وكان ألثرياء مكة ورؤساء العشائر الكبار أمالٌك يف الطائف، ويقول عروة إّنهم رجعوا برسعة وأوقفوا 

كّل يشء وقاموا بالفتنة، أّول فتنة وقعت، خصوًصا وأن ثمة آية يف سورة النجم، اآلية رقم 23 عىل ما أعتقد، يقول القرآن بما معناه إّن 

هذه اآللهة غري موجودة، إن هي إال أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وما أنزل الله بها من سلطان، فينكر وجود اآللهة تماًما، وهو ظٌن 

ووهٌم. وهنا حصلت القطيعة بني أهل مكة وعىل رأسهم ما أسّميه الحزب املتشدد، والقصة التي تقول إّن الرسول قرأ سورة النجم كّلها 

ولكن دون وجود اآلية 23 التي زيدت فيما بعد من دون شك يف فرتة قريبة، حيث اتضح مبدأ الوحدانية اإللهية ونفي وجود اآللهة، 

قرأ عليهم كما يقولون والشيطان أدخل عىل لسانهم "تلك الغرانيق العىل وإّن شفاعتهن لرتتجى"، وأّن "قريش" سجدت ورأت أّن 

هناك تقارًبا وقع، وأّن الله هو خالق كّل يشء، لكن يقولون نحن نشكرك عىل جعلك حًظا آللهتنا ولعاداتنا. هذا ما تذكره السرية. وهو 

غري ممكن، ألسباٍب متعددة رشحتها يف عرشين صفحة تقريًبا، ووقع رجوع املسلمني الذين هاجروا إىل الحبشة، ألّنهم ظّنوا أّن قريًشا 

أسلمت. لكن هذا وْهم وخيال.

إن اآلية التي يذكرها ابن إسحاق ليست من أسلوب القرآن تماًما، يف سورٍة من أجمل سور القرآن. وسورة النجم مرّكبة من فرتات 

متعددة حّللتها، ليست سورة مكتملة ُتقرأ عىل قريش. ورجوع املسلمني من الحبشة ال معنى له، إذ لم تقع فتنة ولم تكن هناك أّي رضورة 

ليك يذهب بعض املسلمني املهاجرين إىل الحبشة، ثم عندما وصلوا، تبنيَّ لهم أّن "قريش" لم ُتسلم، فرجعوا مرة ثانية. وهذا ال معنى 

له. إّنما وقعت فعاًل هجرٌة إىل الحبشة، بعد أن حصلت القطيعة. عندئذ كان لهذه الهجرة معنى، فخالل هذه الفرتة وجدت فتنة، ويقصد 
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بها إجبار رؤساء القبائل َمواليهم وبعض أبناء عشريتهم عىل النكوس عن اإلسالم، وفتنوهم يعني جذبوهم إليهم وجعلوهم يتنازلون عن 

الفتنة  العداوة مع هذه  ابتدأت مشاعر  Grande agressivité. وقد  بالرسول وبعنف كبري  باالستهزاء  اإلسالم. كما قام بعض سفهائهم 

بقوا عىل دينهم إىل  الذين  املؤمنني  الرسول عدًدا كبريًا من  أن يرسل  املعقول  ثانية يف مكة. وعندئذ يكون من  فتنٌة  إذ وقعت  األوىل؛ 

الحبشة، ليس خوًفا من الفتنة، ولكن خوًفا عليهم من أذى قريش ومن أن يتأملوا، ولم يبق معه إال ثّلة قليلة من أصحابه، وبقي وحده. 

وعندئذ وقعت القطيعة مع قريش. ال يمكننا أن نؤّرخ هذا بالضبط، كما قام بذلك شخص مثل ابن سعد الذي يؤّرخ أّن هذا وقع يف السنة 

الخامسة بعد الهجرة أو يف السنة السادسة بعد الهجرة، أو غري ذلك. نحن ال نعتمد إال عىل تقسيم القرآن امليك إىل ثالثة أجزاء؛ القسم 

األول انتهى بسورة النجم، وتلتها برسعة سورة اإلخالص وبالتأكيد املوقف التوحيدي "قل هو الله أحد" إىل آخره..، وسورة الكافرون 

أيًضا وردت برسعة بعد سورة النجم، وبعد هذه القطيعة تبلور الدين التوحيدي يف تلك الفرتة، أي يف آخر الفرتة األوىل. والفرتة الثانية من 

التنزيل هي من نوع آخر، ثم أتت بعد ذلك فرتة ثالثة حيث تغرّي األسلوب واملعجم القرآين. وكّل ما يمكن أن نقوله إّن القطيعة تّمت يف 

آخر الفرتة األوىل. وال نقول بعد هذه السنة من املبعث أو تلك؛ فهذا غري ممكن.

قمت يف الجزء الثاين بدراسة ما تقوله السري، سواء ابن سعد أو البالذري أو ابن إسحاق أو الطربي. وعددتها نوًعا من "األناجيل 

اإلسالمية"؛ ألّنها تقّص علينا حياة الرسول، وتأيت ببعض اآليات، وابن إسحاق بصفة خاصة بعد كّل حدث يأيت باآلية التي تربهن عليه. 

لكّنه يخطئ كثريًا يف استشهاداته القرآنية، كما بّينت ذلك.

واآلن نأيت إىل املدينة، سألّخص هذا برسعة. ملاذا أسلم قسٌم كبري من املدنيني من أهل يرثب ودخلوا يف اإلسالم؟ أريد تحليل ذلك 

اعتماًدا عىل مايض املدينة الذي كان مايض حروب بني األوس والخزرج، وهما قبيلتان من املدينة. حروب مستديمة وقديمة. وآخرها 

معركة "ُبعاث" قبل سنتني من الهجرة تقريًبا، والتي ُغلب فيها الخزرج عىل أيدي األوس ومعهم اليهود، قبيلتان كبريتان هما بنو النضري 

وبنو قريظة. وكان الجّو يف املدينة مسموًما جًدا؛ إذ تقول املصادر مثاًل إّنه حينما جاء الرسول لم يكن ممكًنا أن يأيت معه أحد مسلمي 

املدينة إىل مساكن األوس، ألّنه يخىش عىل نفسه من القتل، فكانت كّل عشرية مستقرة يف مكانها والجّو مسموم ملا حصل يف "ُبعاث". 

وكان املدنيون خالًفا للقرشيني متشبثني بالوتر، أي وتر من ُقتل. وكان يسود جّو حريب بني األوس والخزرج، واألوس كانوا حلفاء مع 

اليهود. والذين أتوا بالرسول إىل املدينة هم عنارص من الخزرج، أرادوا أن يقيم هذا اإلنسان الذي عّدوه مثل الَحكم، السلم. وشخصية 

أجنبية يمكن أن تقوم بالتحكيم بني طريَف املدينة وإحالل السلم. وهي ظاهرة موجودة يف التاريخ. فعندما نتحدث عن املدن اإليطالية يف 

القرون الوسطى، حينما يتصارع طرفان أو حزبان يف مدينٍة معّينة، يدعون أجنبًيا يسّمونه )بوديستا Podesta( أي صاحب الحكم، ولكن 

برشوط هي أن يحّل السلم بني هذه العنارص، وأاّل يتزوج من أٍي من الحزبني، وأن يكون موضوعًيا، وذلك ملدٍة معينة. وعليه، فالرسول 

يقوم بدور هذا الشخص؛ فهو لم يتزوج بأّي أنصارية، واستقر يف وسط املدينة، وكان دوره هو إحالل السلم. وهذا ما جعله يف السنة 

األوىل يقوم بتحرير الصحيفة املدنية بمعّية عنارص من أهل املدينة. ويذكر فيها كيف يمكن تصفية الحسابات. لهذه الصحيفة دوٌر كبري. 

واملسترشقون مغرمون بها وال يزالون؛ ألّنهم ظّنوا أّن اليهود أعضاء يف األمة اإلسالمية، ولم يفهم هؤالء املسترشقون إىل اليوم النص، 

أو أساؤوا فهمه بطريقة فظيعة. ولعّل ما غالطهم هو ما ذكره أساًسا ابن هشام أّن فوق هذه الصحيفة كمدخل، ما قاله ابن إسحاق من 

مصالحة بني املسلمني واليهود، ولكن يف الحقيقة اليهود موجودون يف الصحيفة لكن كأمر ثانوي، واملصالحة الحقيقية هي لخلق أمر 

جديد هو خلق أّمة املؤمنني، أي لم تكن املصالحة "ال عىل الدخول يف هذا الدين الجديد الذي سيجعل األعداء القدامى أّمة واحدة 

وليس ألحد منهم الحق يف الثأر أو يشء من هذا القبيل. بل أكرث من ذلك، إذا قام أحد أبناء إحدى العشريتني بمخالفة، فعىل املسلمني 

من أبناء عشريته أن يعاقبوه. وال يحّق ملؤمٍن أن يثأر لكافر ولو من عشريته، ومن هنا، إقامة نظام سلمي محّمدي قائم عىل الدين.
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"القرون"  و"العشرية"، ومثل  "الرهط"  أخرى موجودة مثل  ملفاهيم  الدين، خالًفا  دائًما عىل  قام  القرآن  إن مفهوم "األّمة" يف 

وهي األجيال املتوالية من البرش. كّل هذه املفاهيم قرآنية، واألّمة هي مفهوم مرتبط دائًما بالدين حتى يف الفرتة املّكية. وهناك آية يف 

القرآن تقول لو شاء الله لجعل من الناس أّمة واحدة، نعم، أمة واحدة مقامة عىل الدين القويم الصحيح. فهو مفهوم ديني. وبناًء عليه، 

القرآن امليّك أي مفهوم  بالسلم بفضل الدين، وخلق هذا املفهوم الذي يوجد يف  كتابة هذه الصحفية مهمة جًدا ألّنها هي التي أتت 

األمة اإلسالمية ومفهوم املؤمنني برسالة محمد. وَتعّد هذه الصحيفة اليهود أيًضا أّمة مع املؤمنني، أي أّمة بسبب ديٍن خاص بهم، لكن 

أراد أن يجعلهم مصاحبني للمسلمني، لكن هم لهم أّمة خاصة بهم، مشابهة لألمة اإلسالمية. لكن كّل املسترشقني القدامى والجدد، 

باستثناء كايتاين Leone Caetani ، يريدون أن يجعلوا اليهود أعضاء يف األّمة اإلسالمية. وهذا خطأ كبري وواضح. يرفض كايتاين ذلك 

ألّن اإلسناد ضعيف. ويجيبه Nöldeke بأّن اإلسناد ال قيمة له، وأّنه وقع إقحام اليهود إىل اليوم. ودونر Fred Donner أيًضا يقول يف 

كتابه الجديد Muhammad and the Believers إّن اليهود أعضاء يف األمة. ولم يفهموا أيًضا تركيبة الصحيفة. فالصحيفة صحيفتان، 

القبائل  يتكلم عن  يتكلم عن األمة وال  الذي  القسم  السنة األوىل قبل "بدر"، وهو  ُكتب يف  أّول  باألخرى؛ قسم  ُمخاطتان إحداهما 

إّن الرسول عّد اليهود موايَل وتبًعا للعرب، ومن هنا، هو ال يتكلم عن قبيلة معّينة،  الواقدي  اليهودية، وهذا أمر واضح جًدا، ويقول 

ال قينقاع وال قريظة وال يشء من هذا القبيل. وإّنما يقول يهود بني عوف وهم القينقاع، ويهود األوس وهم النضري وقريظة. وعندما 

يتكلم عن اليهود يتكّلم بالَتَبع للعشائر العربية؛ فالرسول ال يعرتف يف القسم األّول الذي ُكتب قبل "بدر" باليهود بوصفهم كياًنا سياسًيا، 

بل يعرتف فقط بأّن لهم ديًنا خاًصا بهم يكّونون به أّمة. وهم تابعون سياسًيا واجتماعًيا للعرب. ولم يفهم املسترشقون ملاذا لم يذكر اسم 

بني قريظة. ما جعل بعضهم يقول إّن الصحيفة ُكتبت بعد الصاع مع بني قريظة يف السنة الخامسة للهجرة. وهذا غلط. ثم هناك قسم 

ثاٍن ُكتب بعد "بدر" وقبل "أحد". ولذا ُذكرت فيه قريش ومداهمة املدينة، ورضورة أن يتسلح كّل أهل املدينة بما يف ذلك اليهود للدفاع 

عن املدينة إذا تّمت مهاجمتهم. وُكتب هذا القسم الثاين يف السنة الثالثة للهجرة، ترّقًبا ملهاجمة قريش املدينة. ويطلب الرسول من العرب 

واملسلمني أن ينفقوا للدفاع عن املدينة. هذا الجزء الثاين من الصحيفة من العدد 37 إىل 47 ُكتب إذن يف السنة الثالثة. وأدمج الكّل يف 

صحيفٍة مكتملة. لكّن هذه الصحيفة منقسمة زمنًيا إىل قسمني.

القرآن ُأخرج من مكة  الرسول يف املخيال الجماعي هاجر إىل املدينة. لكّنه يف الحقيقة ويف  إّن  ثانية، أردت أن أقول  من جهٍة 

"وأخرجوكم من دياركم.."، إىل آخره. وتقول آية أخرى إّن "قريش" أرادوا أن يقتلوك أو يخرجوك.. وأخريًا اختاروا اإلخراج؛ فالهجرة لم 

تكن هجرة إرادية إّنما إجبارية. أردت أيًضا يف هذا الكتاب الثالث أن ُأفهم القارئ أّن مسار الرسول يف املدينة لم يكن هّيًنا؛ إذ تعّرض 

ملقاومة كبرية ليس فقط يف حروبه مع قريش وإنما يف رصاعه مع الداخل؛ فقد كان هناك اليهود الذين كانوا يعارضونه، وكان الرسول 

باليهود هم  واملقصود  لم يحدث.  لكن هذا  وتوراتهم.  بدينهم  يعرتف  الذي  الجديد  الدين  اليهود سيدخلون برسعة يف هذا  أّن  يعتقد 

الربانيون واألحبار وقادة القبائل، وبالخصوص "بني النضري" التي كانت هي القائمة بالشؤون الدينية. وكانت هناك معارضة قوية. وكان 

الرسول يتخّوف عىل املؤمنني ألّن رضبات اليهود كان من شأنها أن تخلخل عزيمة املؤمنني يف املدينة. وهو وصل يف آخر املطاف إىل 

نتيجة، وهي أن يحدث Homogénéité أي تجانس يف مدينته التي استقر فيها. وهذا ما جعله يطرد اليهود، ويف النهاية يقتل زعماء 

بني قريظة لخيانتهم ومظاهرتهم أصحاب الخندق كما يقول القرآن. مسار النبي كان صعًبا جًدا. كما كان هناك املنافقون. وقد حّللت 

معنى املنافقني، وكيف يمكن أن نفهم هذا الوجود وقضية ابن أيَُب بصفة خاصة، وغري ذلك. لم يتخلص النبي من الصعوبات إاّل يف السنة 

الخامسة للهجرة، بعدما نجح الدفاع الذي أنشأه أي الخندق، ولم ُتستبح املدينة من جانب قريش والبدو الذين كانوا معها. عندئذ رأى 

الرسول أّنه تخّلص من قريش ومن اليهود تماًما. ووقع انسجام يف املدينة؛ ألّن قسًما كبريًا من األوس كان يف البداية معارًضا الرسول 

ألّنهم كانوا الغالبني يف حرب "ُبعاث"، وكان قسم كبري من األوس أصدقاء لبني قريظة وبني النضري، وكانوا جريانهم، ولم ُيسلموا إاّل يف 
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السنة الخامسة للهجرة. درست يف آخر املطاف كيف جرى توحيد الحجاز باألساس وليس كّل الجزيرة العربية، وعالقة الرسول بالقبائل. 

وطرحت إشكاليات غري موجودة يف كتٍب أخرى بخصوص هذا التوحيد، وبخصوص ما يسّمونه بالرّدة. قمت بتحليالت خاصة ال يمكن 

أن أسرتجعها اآلن. لكن يف آخر املطاف وعند موت الرسول، لم يقع توحيٌد كامل للجزيرة العربية. وال أرى أيًضا أّن الرسول هو الذي جاء 

بفكرة الفتوحات. وأرى أّن حلفاء الرسول هم من أىت بفكرة الفتوحات ألّنهم رأوا أّن من مصلحة اإلسالم أن يخرج العرب إىل الخارج، 

ألّن اإلسالم يجرب العرب عىل األخّوة وأمور متعددة، وكان صعًبا عىل العرب أن يكونوا مسلمني جّديني يف جّو الجزيرة العربية ومناخها 

هة إىل الخارج. الصعب، لذا رأوا أّن اإلسالم لن ينجح إاّل إذا كانت طاقة العرب موجَّ

هذه يف الجملة، سيدايت وساديت، إطاللة عامة عىل هذه الكتب الثالثة، توّخيت فيها نقد النصوص، ونقد ما لم أره صحيًحا من آراء 

املسترشقني، بتحليٍل دقيق للمصادر، وبصيغة تفهمية لهذه املغامرة الكبرية التي كانت منعرًجا عظيما يف تاريخ اإلنسانية، تستحق أن 

يدرسها اإلنسان، باألخص املسلمني، دراسًة تاريخية معّمقة دقيقة وموضوعية، لكن تفهمية أيًضا. كما يجدر باملؤرخ أن يكون متعاطًفا 

دائًما مع موضوع بحثه.

كلمة الختام: الدكتور عزمي بشارة

أثريت قضايا كثرية يف هذه الجلسة؛ منها قضايا فكرية مهّمة، ومنها مسألة إسقاطات مفاهيم املايض عىل الحارض، إذ يرى كثريون 

أّن الصحيفة هي دستور املدينة. يف حني أن كلمة "دستور" كلمة حديثة، وهذا إسقاط من املايض كما يف إسقاط الدالالت الحديثة 

ملصطلحات مثل "دولة" و"أمة" من هذه األلفاظ يف استخداماتها يف املايض، وُيسقط كثريون مفهوم األمة عىل أمم املايض. وطبًعا، 

أّمة مواطنني كما قرأت عند بعضهم، وغري ذلك. وحتى  املدينة كانت  بأّن  نقبل  يختلف مفهوم األمة اآلن عن املايض. وال يمكننا أن 

مفهوم الطائفة يسقط اآلن عىل املايض، وهي لم تكن تعني ذلك يف املايض؛ إذ كانت تعني طائفًة من األشياء. ومفهوم املّلة أيًضا، وكّل 

لّلغة العربية مساهمًة كبريًة يف فهم النصوص يف زمانها وسياقها  التاريخي  هذه املفاهيم، نأمل أن يساهم مرشوعنا يف معجم الدوحة 

التاريخي، بداًل من فهم األلفاظ بدالالتها الحارضة.

هناك مشكلة أرى أّن الدكتور هشام وآخرين يعانونها؛ فمشكلة املثقف العريب العقالين املتخصص الذي يستخدم معايرَي عقالنيًة 

يف أبحاثه ومعايري أخالقيًة يف حياته، أّنه يعاين سلفيتني هذه األيام؛ سلفيًة دينيًة، وسلفيًة علمانيًة، تحّول العلمانية التي اتفق معها إىل 

أيديولوجية. وأرى أّن بعضنا يسقط ضحية السلفيتني، ال ضحية سلفية واحدة. وربما هذا ما يميز عصنا من عص طه حسني يف تلك 

الفرتة؛ فإذا كنت تعيش يف بلٍد مثل تونس قد تهاجمك سلفية دينية متشددة جًدا وتهاجمك أيًضا سلفية الئكية متشددة جًدا. وعلينا يف 

هذه املرحلة أن نصمد كباحثني يف وجه ضغوط سلفياٍت عديدة كما يبدو. وبهذا نختم.



ضّم الجزء األول من كتاب "قضية فلسطني ومستقبل املرشوع 
الوطنــي: يف الهوية واملقاومة والقانــون الدويل" )720 

صفحة من القطع الكبري( القســم األول من الدراسات والبحوث 
املنتخبــة التي قُدمــت يف املؤمتر الســنوي ملراكز األبحاث 
يف املنطقــة العربيــة الــذي نظمــه املركز العــريب لألبحاث 
ودراســة السياســات يف الدوحة )قطر( يف الفرتة 7-9 كانون 
األول / ديسمرب 2013، تحت عنوان: "قضية فلسطني ومستقبل 

املشوع الوطني الفلسطيني".

حــوى هــذا الجزء مــن الكتاب مثــاين عــشة دراســًة، أضيفت 
إليها كلامت افتتاح املؤمتر، وخضعت الدراســات والبحوث إىل 
التحكيم والتقويم العلمي من لجان متخصصة قبل مناقشتها 
يف املؤمتــر وبعدها. ويُقســم هذا الجزء إىل أقســام ثالثة: 
"الهويــة الفلســطينية واملــشوع الوطنــي الفلســطيني"، 
و"املشوع الوطني الفلسطيني ودوائر الفعل"، و"املشوع 

الوطني الفلسطيني والقانون الدويل".

انطلق عزمي بشــارة يف املحــارضة االفتتاحية األوىل وهي 
بعنوان: "املشوع الوطني الفلســطيني: أفكار وأســئلة يف 
املــآزق واآلفاق" من التداخل بني الســيايس واألكادميي يف 
أّي مؤمتر أكادميي عن فلســطني، مفّصاًل أّن املؤمتر بطابعه 
األكادميــي املتقاطــع مــع الســيايس هــو مبنزلــة جمع بني 
الواقــع واألمــل. يف حني انطلــق إعجاز أحمــد يف املحارضة 

االفتتاحية الثانية، من املوقف التاريخي للقادة الهنود تجاه حركة مناهضة االستعامر يف ما يخص مسألة االستعامر الصهيوين 
لفلســطني، وهو املوقف الذي تبّنته الحًقا الدولة الهندية يف األعوام األوىل للجمهورية. ويف املحارضة االفتتاحية الثالثة: 
"املتخيل الفلســطيني الناشــئ"، وّضح ريتشــارد فولك، مقرر األمم املتحدة الخاص لحقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية، 

تصوره بالقول إن املعركة املقبلة هي "معركة الشعية"، خصوًصا بعد تراجع خياري الكفاح املسلح واملفاوضات.

مجموعة مؤلفني

قضية فلسطني: ومستقبل املرشوع 

الوطني الفلسطيني
الجزء األول: يف الهوية واملقاومة والقانون الدويل



طالب باحث بسلك املاجستري بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبراكش "ماسرت املاء يف تاريخ املغرب". أستاذ التعليم الثانوي   *
التأهييل بثانوية زينب النفزاوية التأهيلية  - املغرب. 

Master’s degree level research student at the Faculty of Arts and Humanities in Marrakesh.  Eit Omgar is also a teacher at the 
Zainab El Nafzawia High School for Vocational Education, Morroco.

يُعــّد البحــث يف تاريخ املنــاخ، أحد األبواب الجديــدة التي طرقها البحــث التاريخي منذ االنقالب الحوليايت عىل املدرســة 
الوضعيــة الرَّانكيــة، فبات من التقاليــد التاريخية البحث عن مالمــح املناخ القديم اســتناًدا إىل الشــواهد التاريخية ونتائج 
األبحــاث الباليومناخيــة والجيولوجية. وهو عمل مل يخل يف ما يتعلق باملغرب من إشــكاالت، اتصلت منذ البداية باملناهج 
املتبعة ونوعية املصادر املستخدمة واأليديولوجيات الكامنة وراء بعض البحوث الصادرة بالخصوص زمن الحامية باملغرب.

يف هــذا الســياق، تأيت هــذه الوقفة الهســطوريوغرافية مع مناخ املغــرب يف العرص القديم، للوقــوف عىل خالصات 
البحوث التاريخية املنجزة يف املوضوع، مع رصد نقائصها املنهجية والوثائقية، وكشف خلفياتها األيديولوجية )املُرتبطة 
باملرحلة االســتعامرية أساًســا(، ونقد مصادرها )اإلغريقية والرومانية واألثرية(، بهدف إقامة بناء تاريخي جديد ملســألة 
املنــاخ، حتى يتم اســتثامره فيام بعد يف القضايا ذات الصلــة الوثيقة باملناخ كالزراعة واملــاء والنزاعات حول هذا األخري 

وأناط العيش من استقرار وترحال.

وقد توصلُت يف هذا البحث بعد مناقشة البحوث السابقة، ونقد محتوياتها، إىل ترجيح فرضية الرطوبة املناخية باملغرب القديم 
مقارنة مع املناخ الحايل املتميز بامليل نحو القحولة والجفاف. وذلك استناًدا إىل عدة شواهد أدبية وأثرية وجيولوجية.

كلمت مفتاحية: املناخ، املغرب القديم، الدور الغريب، الفيل األفريقي، األدبيات اإلغريقية والالتينية، األبحاث األثرية.

Research on climatic history has gained increased attention lately, and fits into an overall trendwhich sees
"microhistory"andsocialhistoryreplaceanolder,Rankian-empiricalschoolwhichfocusedsolelyonofficial
documentsanddiplomaticwritings.Inthisregard,thelatterarereplacedbyevidencebasedontheobservations
of the daily life of citizenswho lived in the past.Thisworkhas not been free fromcontroversy, especially
concerning theMaghreb.Controversysurrounds themethodsusedand thequalityof thesources referenced,
aswellastheideologiesinformingtheresearchpublishedduringtheprotectorateerainMorocco.Thisstudy
consistsofahistoriographicaloverviewofresearchontheMaghrebclimateinancienttimes.Itmonitorsthe
field’smethodologicalanddocumentationshortcomings,revealsitsideologicalbackground(primarilyconnected
tothecolonialera),andcritiquesitssources(Greek,Roman,andArchaeological).Itsgoalistoestablishanew
history of climate which can then be used in the context of closely related issues such as the history of agriculture, 
water,waterconflicts,andmigrationandsettlingpatternsaroundwatersources.Thepaperconfirmstheexistence
ofahumidclimateinancientMaghreb,comparedtotoday’sclimatewhichismarkedbyaridityanddrought.This
isbasedonevidencetakenfromanumberofliterary,archaeological,andgeologicalsources.

Keywords: Ancient Maghreb, weather, climate, drought, humidity, rainfall, Libya, African elephant, Ancient 
Greeks.
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دراســات ُمالحظات حول ُمناخ املغرب القديم

مقدمة

تهدف هذه الدراسة إىل التوقف عند القراءة النقدية لنتائج األبحاث التاريخية املنجزة حول مناخ املغرب القديم، إىل جانب استثمار 

شواهد جديدة لتأكيد فرضية البحث )رطوبة املناخ(، وذلك ُبغية وضع أرضية صلبة لدراسة كل الظواهر البرشية املتصلة باملناخ من دون 

أن نتحدث هنا عن حتمية طبيعية. تتمّثل أهمية الدراسة يف ُبعدها النقدي ملختلف األدبيات الكالسيكية التي استثمرها جمهور واسع من 

الباحثني، من دون االلتفات إىل خطورة التعميمات الجغرافية التي تتضمنها. إىل جانب اعتمادها أول مرة عىل نتائج األبحاث الجيولوجية 

حول الدور "الغريب" )Rharbien : نسبة إىل سهل الغرب باملغرب( القاري للفصل يف مسألة رطوبة مناخ املغرب القديم أو جفافه.

ُمالحظات حول ُمناخ املغرب القديم

اليوم.  التاسع عرش إىل  القرن  القديم)1) خاصة وشمال أفريقيا عامة، مستمرة من  ما زالت محاوالت تحديد مالمح مناخ املغرب 

ومناهجها  العلوم  بتطور  نتائجها  وتطورت  الباحثني،  تخصصات  بتنوع  متنوعة  ونظرية  مصدرية  مرجعيات  إىل  استندت  أعمال  وهي 

وأدوات اشتغالها.

فاملناخ، من حيث هو بنية بطيئة التطور، كان محط اهتمام املؤّرخني وعلماء اآلثار وعلماء املناخ وعلماء النباتات والجيومورفولوجيني 

والجيولوجيني، واملتخصصني يف الدندرولوجيا Dendrology )2)... وتصدى كل واحد من هؤالء، انطالّقا من الشواهد التي توفر عليها 

واستمرار  املواقف،  وتضارب  الفرضيات،  تعدد  النتيجة  فكانت  القديم،  باملغرب  للمناخ  تصوره  عن  للدفاع  أثرية،  أو  أدبية  كانت  سواء 

االختالف حول واقع املناخ باملجال املذكور. وهو ما دفع بعبد الله العروي إىل القول إّن عدم االتفاق حول طبيعة مناخ املغرب خالل الفرتة 

التاريخية نتج عنه إهمال للمسألة برمتها، ولم يعد يتطرق إليها سوى الهواة واملتطفلني عىل علم التاريخ)3).

فما الفائدة من دراسة تاريخ املناخ باملغرب القديم؟ يؤكد آل گور Al Gore أّن تأثري املناخ يف التاريخ البرشي يعّد مشكلة ُمركبة، 

وغالًبا ما ال يتفق املؤّرخون حول األهمية الحقيقية الواجب إيالؤها للمناخ. فقد كان دائًما عنًصا متفاعاًل مع باقي العوامل االجتماعية 

والسياسية واالقتصادية التي تهيمن عىل مقاربتنا التقليدية للحدث التاريخي. لكن الشواهد تؤكد يف العديد من الحاالت أهمية شأن 

املناخ ودوره األسايس يف خلخلة الُبنى السياسية واالقتصادية قبل وقوع التحوالت السياسية. لكنه يجب أاّل يحتل موقع العامل املُفرّس 

االستقرار  تغرياته يف  آثار  الحسبان  نأخذ يف  أن  فقط  لنا  ينبغي  بل  الطبيعية،  الحتمية  تفسري  فخ  السقوط يف  ثّم  ومن  للتاريخ،  الوحيد 

السيايس واالجتماعي واالقتصادي)4).

1 نقصد باملغرب القديم املجال املمتد من نهر مولوشا أو مالفا نهر ملوية رشقا إىل املحيط األطلنطي الغريب، ومن مضيق عمودي هرقل شماال إىل سلسلة جبال األطلس 

6 )منشورات كلية اآلداب  الندوات رقم  القديم"، ندوة املجاالت الحدودية يف تاريخ املغرب، سلسلة  جنوبا. انظر: محمد مجدوب، "اململكة املورية وحدودها يف املغرب 

والعلوم اإلنسانية باملحمدية، 1999(، ص 8.

2 الدندرولوجيا هي العلم الذي يهتم بدراسة النباتات الشجرية بما يف ذلك األشجار والشجريات والنباتات املتسلقة.

3 عبد الله العروي، مجمل تاريخ املغرب، ط2)بريوت/الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 2009(، ص 43.

4 Al Gore, Sauver la planète Terre: L'écologie et l'esprit Humain,Jean-MarcMendel(trans.)(Paris:AlbinMichel,1993),p.60.

لم يؤد تواتر الكوارث الطبيعية يف املايض بالرضورة إىل أزمات اجتماعية وسياسية، فعهد موالي إسماعيل تميز بموجات جفاف حادة ومتكررة، ومع ذلك وبفضل عملية ضبط 

األسعار وتعديلها من املخزن، شاع االستقرار وغابت املجاعات، ويف املقابل، فإّن القرن 15م الذي لم يعرف بأكمله بحسب بعض الدراسات الدوندروكرونولوجية، إاّل سنتي 

تاريخ املغرب تحيني و تركيب  جفاف، ُيعّد من أكرث الفرتات التاريخية اضطراًبا. وعليه، فإنه يستحب تنسيب ما يعرف بالحتمية الطبيعية، انظر: محمد القبيل وآخرون، 

)الرباط: منشورات املعهد املليك للبحث يف تاريخ املغرب، 2011(، ص 11.
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تاريخ البحث حول مناخ املغرب القديم

تجىّل الوعي بأهمية دراسة مناخ املغرب القديم، يف تصدره العديد من الدراسات واألبحاث، عىل رأسها كتاب "تاريخ شمال أفريقيا 

ا )60 صفحة( من الجزء األول من هذه املوسوعة لدراسة مناخ شمال  القديم" لستيفان كزيل Stéphane Gsell. إذ خّصص حّيزًا مهمًّ

أفريقيا القديم. لكّن محاولته هذه تعرضت منذ سنوات لنقد شديد من لدن مؤّرخني مغاربة وأجانب؛ فعبد الله العروي يعيب عليه عدم 

مناخ  أّن تساؤل كزيل عن  وتدقيقها. كما  املرتبة األوىل  التي ظلت تحتل  األدبية  املعطيات  إاّل يف مراجعة  الحفريات  نتائج  استغالل 

شمال أفريقيا القديم كان خاضًعا - بحسب العروي - يف آن واحد لعوامل علمية وسياسية؛ فالخلفية السياسية واضحة يف سؤاله: "علينا 

أن نعرف سبب الرخاء الذي عرفه شمال أفريقيا أثناء العهد الروماين. أهو الطقس الذي كان أكرث ُمالءمة للزراعة أم هو نشاط اإلنسان 

وذكاؤه؟ هل لنا فقط أن نريث ماضًيا لن يعود أم هل نستطيع أن نستخلص منه دروًسا تنفعنا يف الحارض؟")5) كما أّن النتيجة التي توّصل 

إليها والتي تقول إّن املناخ لم يتغرّي كثريًا، كانت تتفق مع امليول السياسية السائدة زمن تحرير تلك الدراسة. بل إّن سعيد البوزيدي 

وصف دراسة كزيل بالتقرير الرسمي ألنه اعتمد فيها عىل األرشيفات الرسمية للبعثات الفرنسية إىل املناطق الصحراوية)6) وأبدى التحفظ 

نفسه كل من ماجدة بنحيون)7) ومحمد األمني البزاز)8) وفيليب لوفو Philippe Leveau الذي بنّي أّن النتائج التي توصل إليها كزيل 

كانت بصفة عامة مسايرة لعص انتصت فيه األيديولوجيا االستعمارية، وتفوقت فيه النظريات اإلمكانية عىل الحتميات الجغرافية)9).

حاول عدد كبري من الباحثني بعد ستيفان كزيل، طرح مسألة املناخ للنقاش مجدًدا. فأكد سعيد البوزيدي أّن دراسة مناخ املغرب 

من   Jehan Desanges دوزونج  جوهان  وحّذر  املوضوع)10)،  حول  التاريخية  اإلشارات  وعمومية  املصادر  لضعف  مجازفة  تبدو  القديم 

بعض األفكار الجغرافية املغلوطة التي احتوت عليها بعض مؤلفات اإلغريق والالتينيني، املُؤّسسة عىل معلومات خاطئة ورديئة)11) كتلك 

5 العروي، ص 42.

StéphaneGsell,"Leclimatdel'Afriquedunorddansl'antiquité,"Revue Africaine, volume 55, 1ertrimestre,No.283, (1911),p.344.
Stéphane Gsell, Histoire Ancienne de L'Afrique du Nord,TomeI(Paris:LibrairieHachette,quatrièmeéditionrevue,1920.),p.40.

السؤال نفسه طرحه ُبودي M. Boudy كالتايل:

"pendantl'antiquitécarthaginoiseetromaine,l'Afriqueajouid'uneprospéritéagricoleremarquable,etils'agitdesavoirsicelle-cieupourcauseun
climatplusfavorablequ'aujourd'hui,ousielleasurtoutétél'œuvredel'homme",Boudy,M.,"Considérationssurl'évolutionduclimatenAfrique
dunordetenparticulierauMaroc,depuislapériodepréhistorique," Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc , Tome XXV-XXVI-
XXVII, (1949),pp.112 - 118.CitéparRobert,J.-B.,"Aproposdel'évolutionduclimatenAfriqueduNorddepuisledébutdelapériodehistorique,"
Revue de Géographie jointe au Bulletin de la Société de Géographie de Lyon et de la région Lyonnaise,vol.25,No.1 (1950),p.53.

6 سعيد البوزيدي، "الخصوصيات املناخية للمغرب القديم: مقاربة تاريخية لتناول ظاهرة التقلبات املناخية"، ضمن أضواء جديدة عىل تاريخ شمال أفريقيا القديم وحضارته، 

تكريم األستاذ املصطفى موالي رشيد، تنسيق حليمة غازي بن ميس والبضاوية بلكامل، ط1 )الرباط: مطبعة دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع، 2007(، ص 188.

يجب التحفظ هنا عىل وصف "تقرير رسمي"، ما دام كزيل قد استخدم يف دراسته أنواًعا أخرى من املصادر قد تفوق كّما التقارير الرسمية املشار إليها.

7 ماجدة بنحيون، "مساهمة املناخ يف حصول املجاعات وانتشار األوبئة بشمال أفريقيا خالل العهود القديمة"، ضمن املجاعات واألوبئة يف تاريخ املغرب، سلسلة ندوات 

ومناظرات، 4 )الدار البيضاء: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة، بتنسيق مع الجمعية املغربية للبحث التاريخي، 2004(، ص 9.

8 محمد األمني البزاز، "الجراد والجوع واألمراض يف املغرب خالل العصور القديمة والوسطى"، مجلة املناهل، العدد 69 - 70 ، يناير )2004(، ص 287.

9 Philippe Leveau & Pierre Sillières & Jean pierre Vallat, Campagnes de la Méditerranée romaine (Paris:Hachette, sérieBibliothèque
d'Archéologie, 1993),p.36.

10 البوزيدي، - 184 198.

11 من النماذج الدالة عىل ذلك، قول بوسيدونيوس إّن املناطق الرشقية من املعمور أكرث رطوبة من الجهات الغربية. وإّن الشمس حني رشوقها تمر برسعة، بينما تتثاقل 

ا. عند دنوها من الغروب، فيكون الرشق بذلك رطًبا والغرب جافًّ

محمد مجدوب، "الرثوة املائية يف املغرب القديم"، ندوة املاء يف تاريخ املغرب، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 11 )الدار البيضاء: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 1999( ، ص 19.
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دراســات ُمالحظات حول ُمناخ املغرب القديم

 ،Timaios لتيمايوس  العمومي  الطابع  Timosthènus، واألوصاف ذات  تيموستينس  Eratosthènus عن  ايراطوسطينس  نقلها  التي 

....Posidonius (12(واملحكيات القديمة التي استنسخها بوسيدونيوس

Jean-Baptiste Robert فالحظ أّن االختالف الحاصل بني الدندرولوجيني واملؤّرخني وعلماء اآلثار من  أّما جون باتيست روبري 

جهة وعلماء الجغرافيا النباتية من جهة أخرى حول املوضوع، ناتج عن ِقص الفرتة الزمنية التي تتّم معالجة تاريخ املناخ داخلها )من 

العص القديم إىل اليوم(، فهي ال تمّثل إاّل جًزءا بسيًطا من الزمن الجيولوجي الرابع، وال تسمح بالعثور عىل آثار واضحة للتطور املناخي. 

ا، وال تسمح دراسته من الناحية الباليومناخية بمالحظة االختالفات اإلقليمية التي تنزع صفة  إضافة إىل أّن مجال شمال أفريقيا كبري جدًّ

الوحدة املناخية عن شمال أفريقيا. ولذلك طالب بتجزيء التحليل، وعدم التحدث عن مناخ شمال أفريقيا بل عن مناخات محلية)13). 

وهو نفس ما ذهبت إليه امورويت Amouretti التي أكدت أّن مناخ املجال املطل عىل البحر األبيض املتوسط يف العص القديم عرف بعض 

التغيريات عىل املستوى الجهوي، ودعت بذلك إىل تجّنب السقوط يف العموميات)14).

والحاصل أّن هذا النقاش الطويل حول مناخ املغرب القديم أفرز ثالث فرضيات)15)، هي كاآليت)16):

ӵӵ.الفرضية األوىل تقول بعدم تغري مناخ املغرب القديم من الفرتة القديمة إىل يومنا هذا

ӵӵ الفرضية الثانية ترى أّن مناخ املغرب القديم عرف تغيريات عنيفة وجذرية، وانقسم أصحاب هذا الرأي إىل قسمني؛ األّول يدافع عن

املناخ سبًبا وحيًدا للتحّول نحو الجفاف والقحولة، والثاين يرى أّن املناخ لم يكن املسؤول الوحيد عن هذه الظاهرة التي هّمت املغرب منذ 

الفرتة القديمة، فاألنشطة البرشية كانت حاسمة هي األخرى يف تدهور األوساط الطبيعية.

ӵӵ الفرضية الثالثة يدعو أصحابها - بهدف ربط املالحظات الطبيعية بالشهادات البرشية - إىل القول باستمرارية التطور الذي لم يفتأ منذ

آالف السنني ُيضاعف الجفاف ويوسع املناطق الصحراوية.

فما هي الفرضية األقرب إىل الواقع التاريخي ملناخ املغرب القديم؟

نحو قراءة نقدية للشواهد األدبية

أّكد ستيفان كزيل يف دراسته املشار إليها أعاله، أّن شمال أفريقيا القديم كان يخضع ملناخ شديد الشبه باملناخ الحايل )مطلع القرن 

العرشين( إن لم يكن مماثاًل له، الجفاف املألوف يف الصيف، والذي قد يمتد أحياًنا طيلة السنة، واألمطار غري املنتظمة التي غالًبا ما 

تكون وابلة، ولو أنها تقل عموًما داخل البالد باملقارنة مع املناطق املجاورة للمحيط والبحر األبيض املتوسط، وذلك انطالًقا من مضيق 

جبل طارق إىل رأس بونة)17). وقد استند يف بلورة هذه النتائج إىل النصوص الكالسيكية باألساس، والتي وصفت الرياح التي كانت تهب 

12 JehanDesanges,"DeTiméeaStrabon,lapolémiquesurleclimatdel'Afriquedunordetseseffets,"Histoire et Archéologie de l'Afrique 
du nord,actesduIIIecolloqueinternational,réunidanslecadredu110e Congrès national des sociétés savantes, Montpellier, 1 - 5 avril 1985 
Paris:ComitédesTravauxHistoriquesetScientifiques,1986,pp.28 - 30.

13 Robert,p.55.

14 Marie- Claire Amouretti, Le pain et l'huile dans la Grèce antique (Paris: Les belles lettres, 1986),p.24.

15 تمحور النقاش باألساس حول مناخ شمال أفريقيا القديم، لكن النتائج التي تّم التوصل إليها تم تعميمها عىل املغرب القديم بحكم انتمائه إىل نفس الوحدة الجغرافية.

16 كركوبينو جريوم، املغرب العتيق، محمد التازي سعود )مرتجم(، سلسلة تاريخ املغرب )الرباط: مطبوعات أكاديمية اململكة املغربية، 2008(، ص 27.
Leveau&Sillières&Vallat,p.36.

17 Gsell, Histoire Ancienne,TomeI,p.99.
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عىل الشمال األفريقي، كرياح السريوكو Siroco الجافة والرياح الشمالية األكرث رطوبة، إىل جانب نظام األمطار الذي تميز عىل غرار ما 

يقع اليوم بتوايل سنوات جافة)18) وسقوط أمطار عاصفية)19) أحياًنا أخرى كما تشهد عىل ذلك النصوص بعدة مواقع بشمال أفريقيا)20). 

وأضاف أّن مجموعة من األنهار باملغرب ما زالت صالحة للمالحة كنهر مرتيل ونهر الو ونهر ملوية. وهو مؤرش عىل عدم تغري الوضع 

الهيدرولوجي ومن ثّم املناخي للبلد)21)، كما أّن قّلة الجسور املشيدة فوق األنهار دليل عىل ضعف صبيب هذه األنهار كما هو الحال 

اليوم، فكميات مياهها يف العهد الروماين لم تختلف كثريًا عّما هو عليه الحال اليوم)22). واستغل إشارة فرونتينوس Frontinus للخسارة 

الرغم من معرفته وتحذيره  املياه)23)، عىل  ندرة  للربهنة عىل  بأفريقيا،  املاء إىل مزرعة جاره  التي قد يتسبب فيها منع أحد األفراد مرور 

 Posidonius وبوسيدونيوس Timaios وتيمايوس Frontinus بنفسه من األحكام الجزافية واألقوال املبالغ فيها، لكّل من فرونتينوس

وسالوستيوس Sallustius وفرجيليوس Virgilius ويوستينوس Iustinus، حول جفاف وندرة املياه وقحولتها باملغرب القديم)24).

يف املقابل، نّوهت مجموعة من النصوص الكالسيكية بخصوبة املغرب القديم، فقد ذكر سرتابون Strabon أّن "ماوروسيا أرض 

غنية باستثناء جزء قليل منها ُيكّون صحراء تتخللها أنهار وبحريات، وهي تتفوق يف كرثة األشجار الكبرية")25) وأنها "ذات مناخ معتدل 

ومياه وفرية وكثرية")26)، وأشار لوكانوس Lucanus إىل كون "الجهة األكرث خصوبة من ليبيا، تمتد إىل الغرب، حيث تكرث العيون، وأنها 

تتلقى تساقطات مهّمة بفضل الرياح الشمالية")27)، كما دفعت هذه الخصوبة بعض الُكتاب الكالسيكيني الختيار املغرب القديم موطًنا 

كرمة  بجذع  اإلحاطة  شخصان  يستطيع  ال  التي  العنب  كروم  عن  يتحدث  منهم  البعض  وجعلت   ،Hespérides الهيسبرييد  لحدائق 

واحدة، ولومّدا يديهما إىل أقصاهما)28). كما انتقد بوليبيوس Polubios املعلومات التي ساقها تيمايوس Timaios حول أفريقيا، وأكد أنه 

128م،  الذي دام خمس سنوات سنة  الجفاف  بعد امليالد )توقف هذا  الثاين  القرن  التي احتفظت املصادر بذكراها، نشري إىل حادثة جفاف  الجفاف  18 من بني حاالت 

وصادف ذلك زيارة اإلمرباطور هادريانوس Hadrianus ألفريقيا(، وجفاف نهاية القرن 3م الذي اجتاح حقول الجيتوليني وموريطانيا الطنجية بحسب أرنوب Arnobe، إىل 

جانب إشارات غري مبارشة، كحديث كاتب معارص هو فيكتور دو ڤيت Victor de Vite سنة 484م عن عدم نزول قطرة مطر واحدة، وإشارة كوريبوس Corippus لجفاف 

شديد سنة 547م، ورصد نقيشة بروسكناي Rusguniae قرب مدينة الجزائر لبعض التدابري التي تم اتخاذها للحيلولة دون ارتفاع ثمن القمح كثريًا، والعثور عىل إشارة ملجاعة 

باحدى نقائش Madauros، بل تّم العثور يف روما عىل نقيشة تقدم عبارات الشكر لربوقنصل إلبعاده شبح الجوع عن والية أفريقيا ما بني 366 و367م.
Gsell, Histoire Ancienne,TomeI,p.89.

19 قال سينيكا Seneca إّن "أرايض أفريقيا معروفة بالجفاف والحرارة الالفحة، وال يوجد بها أثر لنبات أو إنسان، وتسقط بها أحياًنا بعض األمطار، لكنها تترسب إىل األرض 

برسعة كبرية"، وقد عّد الحسن بودرقا هذا النص إشارة إىل األمطار العاصفية التي ُتعّد إحدى مميزات املناخ بشمال أفريقيا حتى يف الظرف الراهن بحسب قوله. وهو بذلك يمهد 

للقول إّن مناخ الشمال األفريقي الحايل لم يتغرّي كثريًا عّما كان عليه يف العص القديم. مع أّن النص ال يسمح بهذا التأويل، فالرسعة الكبرية التي تحدث عنها سينيك هي رسعة 

نفاذية املاء ال رسعة تساقط األمطار، وال شك يف أّن شدة النفاذية سببها األرض الجافة والرملية بشمال أفريقيا كما تخيلها سينيك. انظر بودرقا، الرثوة الحيوانية بشمال أفريقيا 

القديم، أطروحة دكتوراه يف التاريخ واألركيولوجيا )غري منشورة(، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط - املغرب، 2001 - 2002 ، ص 45 - 48.

20 Gsell, Histoire Ancienne,TomeI,pp.91 - 92.

21 Ibid.,p.93.

22 Ibid.,p.94.

23 Ibid.,p.99.

24 Ibid.,p.83.

بنغازي: منشورات جامعة قاريونس،   ،1 الدويب، ط  نقله عن اإلغريقية محمد املربوك  ليبيا ومرص،  الكتاب السابع عرش عن جغرافية سرتابون وصف  25 سرتابون، 

2003، الكتاب السابع عرش، الفصل الثالث، الفقرة الرابعة.
26 املرجع نفسه، الكتاب السابع عرش، الفصل الثالث، الفقرة العارشة.

27 Lucain Stoïcien, La guerre civile La Pharsale,TomeII,LivresVI-X,texteétabliettraduitparA.BourgeryetMaxPonchontParis:Les
belles-Lettres, 1929,LivreIX,p.421 - 423.

28 خديجة قمش، "األساطري وتاريخ شمال أفريقيا القديم"، أطروحة دكتوراه يف التاريخ واألركيولوجيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط - 

املغرب، 2003 - 2004، ص 111.
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لم يكن جاهاًل بحقيقة أفريقيا فقط، بل أبان عن طيشه من خالل اّتباعه وتصديقه املرويات القديمة التي قّدمت املجال عىل أّنه صحراء 

قاحلة وجافة. وأثبت بوليبيوس يف نقاشه لتيمايوس مجموعة من الدالئل الشاهدة عىل خصوبة أفريقيا كتعدد أجناس الوحيش ووفرته 

)الخيول، واألبقار، والفيلة، واألسود، والنمور، والغزالن، والنعام... إلخ()29).

وقد سار عىل رأي كزيل كل من سعيد البوزيدي)30) والحسن بو درقا)31) ومحمد مجدوب)32) وعبد املجيد أمريغ)33) ومنري الحاج 

الطاهر)34)...الذين أكدوا اعتماًدا عىل اإلشارات املصدرية نفسها، أّن مناخ املغرب القديم لم يختلف كثريًا أو البتة عن املناخ الحايل.

تجدر اإلشارة - يف البداية - إىل صعوبة عقد مقارنة بني املناخ الحايل واملناخ القديم، ألننا ال تتوافر لدينا معطيات إحصائية دقيقة، 

تخّص الحرارة ومعدالتها اليومية والشهرية والسنوية، وحجم التساقطات املطرية خالل الحقبة القديمة، وكّل ما يتّم االعتماد عليه 

يف هذا الصدد مجرد أوصاف ذات طابع عام للحرارة والتساقطات والوضع الهيدرولوجي، وال نعلم مدى تطابقها مع واقع املناخ آنذاك.

من  دقيقة،  غري  معلومات  تتضمن  القديمة  التاريخية  املصادر  أّن  بنّي  الذي  السلوي  امللك  عبد  الُجغرايف  الوضع،  هذا  أكد  وقد 

بينها عدم ضبط املعلومات حول بعض الظواهر الطبيعية كالجفاف، إىل جانب الخلط الواقع بني البرشي والطبيعي يف ما يتصل باألوبئة 

والحروب والقحوط والفيضانات)35).

كما أّن هناك خلًطا يقع أحياًنا بني الطقس واملناخ؛ فالطقس هو حالة الجو يف مكان ما يف وقت قصري من ساعة معّينة أو يوم معنّي، 

وذلك من حيث الظواهر الجوية املختلفة كدرجة الحرارة أو حالة الضغط أو نسبة الرطوبة الجوية أو اتجاه الرياح ورسعتها وقوتها أو 

ضعفها، وحالة السماء من حيث الصفاء أو الغيوم ونوع السحاب والضباب ومقدار املطر...أّما املناخ فيقصد به حالة الجو يف إقليم ما يف 

فرتة مستمرة أو طويلة)36). بناء عىل هذا التعريف، يصري من الصعب استساغة إسقاط إشارات تاريخية قديمة للطقس لالستدالل بها 

عىل طبيعة املناخ، مع العلم أّن كل إشارة من هذه اإلشارات تهّم مجااًل مختلًفا عن اآلخر)37) ال يجوز تعميمها باستخدامها للحديث عن 

ظاهرة طبيعية عاّمة ومنتظمة يف حدوثها.

29 Polybe, Histoire, Texte traduit et présenté et annoté par Denis Roussel (Paris: Quarto Gallimard, 2003), Livre XII, 3.1.

30 البوزيدي، ص 183 - 204.

31 بودرقا، ص 40 - 49.

32 مجدوب، ص 17 - 32.

33 عبد املجيد أمريغ، "األودية بموريطانيا )مملكة املغرب القديم("، أطروحة دكتوراه يف التاريخ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط - املغرب، 

2000 - 2001، ص 15 - 22.
34 منري الحاج الطاهر، "الرثوة النباتية يف شمال أفريقيا القديم"، رسالة ماجستري يف التاريخ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط - املغرب، 

1999 - 2000، ص 33.
أّكد هذا الباحث بعد استنتاجه أّن مناخ شمال أفريقيا القديم "يقارب املناخ الحايل مع أمطار غري منتظمة وغالًبا سيلية، وجفاف يف فصل الصيف، ويف بعض األحيان جفاف 

طوال السنة"، أّن ذلك "كان سبًبا وراء وجود غطاء نبايت غني ومتنوع يشمل أنواًعا من األشجار والشجريات والنباتات". نكاد ال نستوعب هنا العالقة بني املناخ املوصوف 

أعاله والتنوع النبايت املنوه به.

35 Abdelmalik Saloui, "La Tendance du climat au Maroc, exemple de la pluviométrie," Tensift,no.2 (1998),p.21.

36 عيل البنا، أسس الجغرافيا املناخية والنباتية )بريوت: دار النهضة العربية، 1970(، ص 19 - 20.

37 مّما يدل عىل كونها حالة جوية استثنائية، الرواية التي أوردها سالوستيوس نفسه عن حملة ميتلوس ضد يوغرطة قائاًل: "فذهب يوغرطة إىل الصحراء. ومع ذلك فإّن 

ميتلوس ملا علم بذلك، وعىل الرغم من وجود صحراء كبرية تمتد سعتها كما قيل له عىل خمسني مياًل بني تهالة وأقرب نهر، فإّنه عمل للتغلب عىل جميع الصعاب ولالنتصار 

حتى عىل الطبيعة. وبعد الوصول إىل املكان الذي سبق أن عّينه للنوميديني، وإقامة املعسكر وتحصينه، نزل من السماء املطر فجأة بقدر يفوق وحده عىل ما قيل حاجيات 

الجيش". سالوست، حرب يوغرطة، محمد التازي سعود )مرتجم( )فاس: مطبعة محمد الخامس الجامعية والثقافية، 1979(، الفصل 75.
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أّما االستناد إىل بعض حاالت الجفاف أو املجاعة أو ضعف املحاصيل الزراعية وارتفاع أثمان بعض املواد الزراعية كالقمح، للتأكيد 

عىل أّن مناخ شمال أفريقيا عاّمة واملغرب القديم خاّصة لم يتغرّي منذ الفرتة القديمة)38) فهو حكم مترسع، ألّن تلك الحاالت تتوّزع مجالًيا 

عىل طول شمال أفريقيا وال تتكّرر يف موقع بعينه، كما أّن عددها محدود وتمتّد عىل فرتة زمنية طويلة )من القرن 2م إىل القرن 6م()39).

إضافة إىل جهلنا باألسباب املؤدية إىل غالء األسعار وحدوث املجاعة، فهل هي نتيجة النحباس املطر، أم لعامل برشي قد يؤدي إىل 

النتيجة نفسها. لذلك وجب التنّبه إىل خطورة التعميم الذي يزيد خطورة باتساع الرقعة املدروسة، ورضورة االقتصار )كما أوىص بذلك فيليب لوفو 

وجون بابتيست روبري( عىل مجال جغرايف محدود "ميكروجهوي" ُيراعي االختالفات البيئية واملناخية التي سبق ونّبَهت إليها أمورويت بدورها.

إضافة إىل ما سلف، تجب اإلشارة إىل أّن النظرة التشاؤمية التي تناقلها اإلغريق باألساس، مرجعها وجود الصحراء يف قورينة)40) 

التي ألهمت املرتددين عليها من اإلغريق، أّن الشمال األفريقي ككل يماثلها مناخًيا وبيئًيا، وذلك بسبب االستهانة بالفرق بني خطي 

عرض قورينة وقرطاجة، مع العلم أن بينهما فرًقا كبريًا عىل مستوى خطوط العرض يبلغ 450 كلم)41). كما أّن فرتة الجفاف يف الحوض 

الغريب للبحر األبيض املتوسط أقص مّما هي عليه يف الحوض الرشقي الذي ال تبلغه جميع املؤثرات األطلنطية من جهة، والذي يحاذي 

الصحراء ُمبارشة يف الشواطئ الليبية واملصية من جهة أخرى)42).

بباقي  مناخه  يف  القديم  املغرب  ُيشبِّهون  جعلهم  آنذاك،  بها  جهلهم  أو  املعطيات  بهذه  اإلغريق  الجغرافيني  بعض  أخذ  عدم  إّن 

األقاليم الواقعة يف الحوض الرشقي للبحر األبيض املتوسط)43). فوجب التحّفظ من تلك األوصاف املبالغ فيها حول حرارة األرض الليبية 

وجفافها وترملها.

إىل جانب ذلك، يجب أن نأخذ يف الحسبان أثناء استغاللنا للكتابات اإلغريقية، مسألة عجز اإلغريق منذ القرن الخامس ق. م 

قرطاجة  منطقة  معارفه  تتجاوز  لم  فهريودوتوس  القرطاجية.  القوة  اتخذته  الذي  املنع  قرار  بسبب  هرقل،  عمودي  مضيق  تجاوز  عن 

م إال اسم علم جغرايف واحد بعد عمودي هرقل هو رأس صولويس cap Soloeis، والذي تعرف عليه إما عرب رحلة  نتيجة لذلك، ولم يقدِّ

الفاِريس ستاسبس Sataspès )حواىل 470 ق.م( أو عرب الرحالت اإلغريقية التي تمت خالل القرون السابقة له)44). فكان ذلك سبًبا يف 

ضعف معلوماته حول املغرب القديم أو عدم صحتها البتة، فقد كان يظّن أّن الساحل األفريقي املتوسطي يّتجه من الرشق إىل الغرب 

وال يميل نحو الجنوب إاّل بعد رأس صولويس وليس بعد عمودي هرقل مبارشة. أّما خالل القرن الثالث ق. م فكان كّل مركب أجنبي 

غري قرطاجي يحاول عبور عمودي هرقل ُعرضة لإلغراق. وهذا يعني أّن اإلغريق لم يتمّكنوا من االتصال املبارش بالسواحل األفريقية 

38 Gsell, Histoire Ancienne,TomeI,p.89.

بودرقا، 48.

39 Gsell, Histoire Ancienne,TomeI,p.89.

40 قورينة Cyrène، إحدى املدن التي شيدت زمن الغزو اإلغريقي يف مطلع الربع األخري من القرن السابع ق. م يف رشق ليبيا عىل خليج السريت األكرب، وتوجد آثارها عند 

مدينة شحات الحالية بليبيا، والتي تقع رشق مدينة بنغازي عىل بعد 220 كلم.

41 Desanges,pp.30 - 31.

42 عبد العزيز أمني، محمد النارصي، جغرافية حوض البحر األبيض املتوسط والرشق األوسط )الدار البيضاء: دار النرش املغربية، الطبعة الثانية 1974(، ص 9.

43 أدت املقارنة بني اإلثيوبيني بحوض النيل واإلثيوبيني األطلنطيني إىل إسقاط خصائص الوحيش والغطاء النبايت واملناخ باملجال األول عىل الجنوب املغريب، يقول سرتابون 

يف هذا الصدد: "أّما األنهار بماوروسيا فيقولون إّن بها التماسيح وأنواًعا أخرى من الحيوانات تشبه التي يف النيل". انظر: سرتابون، الكتاب السابع عرش، الفصل الثالث، 

الفقرة الرابعة.

بل اّدعى العديد من الجغرافيني الكالسيكيني أّن النيل أصله ماوروسيا، وأّن األمطار تسقط خالل فصل الصيف لدى الفارسيني les Pharusiens بالجنوب املغريب.
Desanges,p.32.

44 يرى ستيفان كزيل أن توّصل هريودوتس لتلك املعلومات املهّمة حول التجارة الصامتة بالساحل املغريب األطلنطي، راجع التصاله بقرطاجي رّبما أثمله الخمر يف إحدى 

املوانئ اإلغريقية، فأطلق لسانه بالحديث عن أرسار التجارة بالساحل األفريقي األطلنطي، انظر املرجع أدناه.
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األفريقي  املجال  عىل  للتعرف  من سبيل  أمامهم  يعد  ولم  م)45).  ق.  و500   620 - 630 بني  ما  املمتدة  الزمنية  الفرتة  يف  إاّل  األطلنطية 

األطلنطي سوى العودة ملطالعة الرحالت القديمة، أو االستفادة من املرويات الشفوية ذات األصل القرطاجي أو القاِديس، كما هو شأن 

ايراطوسطينوس الذي أّلف كتاًبا جغرافًيا يف القرن الثالث ق. م من دون أن َيرْبح مكتبة اإلسكندرية، فقد كان من العسري عليه وعىل 

 Artémidoros آخرين مثله، التوصل إىل معلومات صحيحة حول أقىص غرب ليبيا، وهو ما جّر عليه انتقادات سرتابون وارتيميدوروس

بسبب احتواء كتابه عىل معطيات خاطئة أو ُمفتقرة لدليل يؤكدها)46). لكّن قرطاجة، فقدت مع نهاية الحرب البونية الثانية، الحق يف منع 

البحارة األجانب من عبور عمودي هرقل، فبدأت آنذاك الرحالت يف الرتدد عىل السواحل األفريقية األطلنطية)47)، وإن استند العديد منها 

دائًما إىل املرويات الشفوية بقاِدس Gadès عىل الخصوص.

ا يف املعارف الجغرافية اإلغريقية التي ُحّررت خالل الفرتة التي أطبقت فيها قرطاجة سيطرتها  ال شّك يف أّن هذا الوضع، أّثر سلبيًّ

أفكار  ترويج  التي ساهمت يف  الحقيقة  لهذه  التنبه  لذلك وجب  ترديد محكيات قديمة ذات طابع أسطوري.  فتّم  أفريقيا،  عىل شمال 

مغلوطة حول مناخ املغرب القديم.

الجيولوجيا وتاريخ املناخ باملغرب القديم

إذا كانت العديد من املصادر األدبية تحفل باألخطاء واألحكام الِجزافية، وال تساعد عىل التقدم يف دراسة املناخ القديم باملغرب، 

فقد مكنتنا األبحاث الجيولوجية والباليومناخية الحديثة، من تجاوز هذه الثغرة عرب دراسة املناخات القديمة يف الزمن الجيولوجي الرابع 

ا من التاريخ الجيولوجي لألرض، ويتمّيز بخاصية مناخية أساسية ترتبط أساًسا  )أحدث األزمنة(، والذي ال يغطي سوى فرتة قصرية جدًّ

بالتغريات الرسيعة واملتناقضة لعنارص املناخ )خصوًصا الحرارة والرطوبة(، تلك التغريات املعروفة بالذبذبات املناخية)48).

 Pluvial باملطرية  املسماة  والحارة  الرطبة  املناخية  املراحل  تعاقب  عىل  املغرب  يف  الرابع  الجيولوجي  الزمن  تاريخ  يرتكز 

األوروبية.  بالقارة   Inter-glaciaire والبيجليدية   Glaciaire الجليدية  الفرتات  تقريًبا  تعادل  مراحل  وهي   ،Inter-pluvial والبيمطرية 

فخالل املراحل املطرية، ُيالحظ وفرة التساقطات وكثافة الغطاء النبايت واستقراره عىل كافة السفوح يف املجاالت املترضسة / الجبلية، 

مع انتظام الجريان املايئ والتعمق الرأيس لألنهار. بينما ُيسجل خالل املراحل البيمطرية اختالل حيوي ناتج عن الجفاف، وهو ما كان 

النباتية  الكائنات  أّما  املائية جانبًيا.  انتظام الجريان املايئ وتوسع املجاري  النبايت وتدهوره عىل السفوح، وعدم  الغطاء  يؤدي إىل تراجع 

ا خصوًصا يف الفرتات املطرية إذ تتسع الغابات وتزدهر)49). فكانت متطورة جدًّ

45 StephaneGsell,"ConnaissancesgéographiquesdesGrecssurlescôtesafricainesdel'océan,"Mémorial Henri Basset: Nouvelles études 
nord-africaines et orientales, publications de l'Institut des Hautes-Etudes Marocaines, Tome1(Paris:LibrairieorientalePaulGeuthner.1928), 
pp.293 - 294 - 295.

الحسن بودرقا، "املجال والتاريخ، مساهمة يف تاريخ شمال أفريقيا القديم"، ضمن أضواء جديدة عىل تاريخ شمال أفريقيا القديم وحضارته، تكريم األستاذ املصطفى 

موالي رشيد، تنسيق حليمة غازي بن ميس والبضاوية بلكامل، ط 1 )الرباط: مطبعة دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع، 2007(، ص 69.

46 Gsell,"Connaissances…",p.309.

47 من بني من وصل إليها أو اقرتب منها، ارتيميدور يف نهاية القرن الثاين ق. م، وبوسيدونيوس سنوات قليلة بعده، وقد استقرا مًعا يف قادس Gadès التي التقطوا منها 

معلومات حول الشمال الغريب لليبيا. كما أّن بوليبيوس تمكن من عبور املضيق واإلبحار عىل طول األرايض الليبية األطلنطية وذلك ابتداًء من سنة 147 ق. م. ثّم جاء بعد أكرث 

من خمسني سنة أودوكوس السيزييك Eudoxe de Cyzique الذي توجه بثالث سفن نحو الساحل املغريب األطلنطي قاصًدا الهند انطالًقا من قادس.
Gsell, "Connaissances…", pp.310 - 311.

48 ظل منحنى الحرارة شبه قار خالل الحقب الخاصة بالزمن الثالث، ثم بدأ يف التذبذب ابتداء من البليوسني، أي بداية الزمن الجيولوجي الرابع.

49 الكبري السعيدي، "التطور الجيولوجي للمغرب"، ضمن مذكرات من الرتاث املغريب، ج Nord organisation، 1984( 1(، ص 55.
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ويتكّون الزمن الجيولوجي الرابع املغريب من عدة أدوار قارية آخرها الدور "الغريب" نسبة إىل سهل الغرب يف املغرب)50)، والذي 

الستينيات  سنوات  يف  باملغارب  جيولوجية  مرحلة  بصفته  به  الحقيقي  االهتمام  بدأ  وقد  دراستنا.  موضوع  التاريخية  الفرتة  ا  زمنيًّ يشمل 

والسبعينيات، مع استخدام الكربون 14 والتحاليل األوىل لحبوب الّلقاح املحفوظة داخل طبقات الرتبة)51).

وتمّيز هذا الدور بوفرة األمطار، واإلرساب النهري النشيط الذي كان رسيًعا خالل القرون الخمسة التي سبقت ميالد املسيح، ثم 

تباطأ اإلرساب نوًعا ما يف مرحلة تالية. ومن ثّم ُيمّيز الدارسون بني تكوينات "غربية" قديمة معارصة للحضارات القديمة الكربى، وأخرى 

حديثة امتدت فرتة إرسابها حتى زمن متأخر. والدليل عىل ذلك، الرواسب النهرية التي طمرت بعض اآلثار الفينيقية التي يرجع أقدمها 

إىل القرنني الرابع والخامس ق. م، تحت طبقة من الغرين ُيقّدر سمكها بثمانية أمتار، بينما طمرت الرواسب بطبقة أقل سمًكا )3 أمتار( 

بقايا موقع بناصا الرومانية، والتي كانت قائمة حتى القرن الرابع امليالدي)52).

وأثبتت العديد من محاوالت التأريخ الحديثة، أّن التكوينات املنسوبة إىل هذا الدور تبدأ من الفرتة التاريخية إىل غاية العص الوسيط. فالطمي 

"الغريب" بسهل سبو كما ذكرنا يغطي اآلثار الرومانية ببناصا)53) بل إّن املستوى األثري األول لبناصا )مستوى ُموري( يقع يف الفرتة االنتقالية بني 

الدور املالّحي والدور الغريب)54). ويف بورقراق األدىن، يحتوي القسم األعىل من رواسب الغريب عىل بقايا فحم تعود إىل القرن 12م تقريًبا)55).

أّما الرواسب املنسوبة إىل الغريب الحديث، فتكشف من خالل مكوناتها أنها تَوّضعت خالل مرحلة مناخية أكرث رطوبة شيًئا ما من 

املناخ الحايل، سمحت بتمدد الغابة املتوسطية)56). وهو ما يؤّكد أّن املناخ القاحل الحايل، بدأ يف الظهور بصفة متأخرة)57) ولم يكن حارًضا 

باملغرب خالل الفرتة التاريخية املدروسة )العص القديم(، كما ُتشري إىل ذلك بعض األدبيات الكالسيكية املذكورة سابًقا، والتي سبق أن 

نّبهنا إىل مخاطر اعتمادها يف دراسة مناخ املغرب القديم.

50 لم نتناول بالدراسة هنا األدوار البحرية بالزمن الجيولوجي الرابع، والتي يطابق الدور القاري الغريب فيها الدور البحري املالِحي.

51 LucWengler&Jean-LouisVernet&PatrickMichel,"Evénementsetchronologiedel'HolocèneenmilieucontinentalauMaghreb.Les
données du Maroc oriental," Quaternaire,vol.5,No.3 - 4 (1994),p.119.

52 حسان عوض، "الذبذبات املناخية يف املغرب خالل الزمن الرابع الجيولوجي"، مجلة البحث العلمي، السنة الثانية، العددان 4 و5 )يناير-أغسطس 1965(، ص 299.

53 PierreBiberson,"EssaideredéfinitiondescyclesclimatiquesduQuaternairecontinentalduMaroc,"Bulletin de l'Association française 
pour l'étude du quaternaire,vol.8,no.1 (1971),p.11.

54 Sylvie Girard, "L'Alluvionnement de Sebou et le premier Banasa," Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques, nouvelle 
série, 17Fascicule.B(1981),p.148.

55 Gaston Beaudet & Gérard Maurer &Alain Ruellan, "Le Quaternaire Marocain. Observations et hypothèses nouvelles," Revue de 
Géographie physique et de Géologie dynamique (2),vol.IX.Fasc.4 (1967),p.281.

بذبذبات مناخية  الرومانية تميزت  الحقبة  أّن  املتوسطية،  السواحل  لتطور بعض  انطالًقا من مالحظتها   M. Rouvillons-Brigol بريغول  الباحثة مادلني روفيلوا  56 أكدت 

وأشار  تدهورًا.  أقل  كانت  التي  الطبيعية  املشاهد  يف  إيجايب  أثر  وذات  والربيع.  الخريف  فصيل  عىل  منتظمة  بصفة  موزعة  وربما  وفرية،  مطرية  تساقطات  نتيجة  رطوبة  أكرث 

وليام هاريس William. V. Harris إىل أن اإلجماع يظل هو أن البحر األبيض املتوسط يف املرحلة الرومانية القديمة يف مجموعها، عاشت عىل إيقاع مناخ ساخن و أكرث رطوبة و 

مساعد عىل نمو الغابات و تمددها مجالًيا، انظر:
Leveau&Sillières&Vallat,p.38;
William.V.Harris,"BoisetdéboisementdanslaMéditerranéeantique,"Annales: Histoire, Sciences sociales, 66eannée,No.1 (Janvier-Mars 2011), 
p.113.

ويمكن االستئناس هنا بنتائج البحث الذي قادته Annik brun بتونس انطالًقا من حبوب اللقاح، والذي توصلت انطالًقا منه إىل أّن املجال ظل خالل الثالثة آالف سنة 

قبل امليالد تحت تأثري أمطار شتوية مهّمة حافظت عىل غابة البلوط، واستمرت هذه املرحلة طوال الحقبة البونية والرومانية، وبدأت املرحلة األكرث جفاًفا املعرب عنها بتقدم 

l'Armoise منذ القرن 5 ق. م ووصلت الذروة يف القرن 14م.
MadeleineRouvillois-Brigol,"LaSteppisationenTunisiedepuisl'époquepunique:Déterminismehumainouclimatique?,"Histoire et Archéologie 
de l'Afrique du nord,IIecolloqueinternational(Grenoble5 - 9 Avril 1983), Bulletin archéologique du C.T.H.S,H.S,19 B (1985),p.221.

57 Wengler&Vernet&Michel,p.129;
عوض، ص 230.
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لطنجة   Ponsich بونسيك  ميشيل  صه  خصَّ الذي  البحث  نتائج  القديم،  املغرب  مناخ  رطوبة  عىل  تشهد  التي  األخرى  األدلة  ومن 

وضاحيتها، فقد استخلص من نتائج األبحاث األثرية ونتائج دراسة املعطيات النباتية والحيوانية أّن مناخ هذه املنطقة كان أكرث رطوبة يف 

العص القديم. ويستدل عىل ذلك برتاجع مجال انتشار الغابات املتوسطية الكثيفة واملستنقعات، وانقراض بعض الحيوانات الربمائية التي 

مقطع: الدرجات القارية بالزمن الجيولوجي الرابع املغريب واملُستويات األثرية

املصدر: نقاًل عن

Jean Le Coz, Le Rharb, Fellahs et Colons. Étude de géographie régionale, Tome 1 (Rabat, 1964),p.53.
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عرفتها املنطقة يف الفرتة القديمة، إضافة إىل تراجع مجال زراعة أشجار الزيتون، مقارنة بما كانت عليه املنطقة يف املرحلة الرومانية)58). وأثبت 

موريس أوزينا Euzennat هو اآلخر، من خالل األبحاث األثرية بمنطقة الغرب، أنها كانت أكرث رطوبة يف الفرتة القديمة من اآلن)59).

الفيل األفريقي ومسألة رطوبة املناخ

الرُّطوبة. يتعلق األمر  إذا كانت نتائج هذه األبحاث قد هّمت بعض أجزاء الرتاب املغريب، فهناك أدلة أخرى تكاد تؤّكد ُعمومية 

هنا بالفيل الذي أّكدت مجموعة مهّمة من املصادر األدبية)60) واألثرية)61) والباليونتولوجية)62) وجوده باملغرب القديم إىل غاية القرون 

ا عىل توافر وسط طبيعي وهيدرولوجي مالئم )رطوبة املجال وكثافة الغطاء النبايت()64)،  ا قوًيّ ا تاريخيًّ امليالدية األوىل)63). وُيعّد حضوره مؤرّشً

وهو ما يتأكد عرب ُمعاينة املناطق التي تّم العثور فيها عىل البقايا العظمية املتحجرة للفيل األفريقي داخل الطبقات الغرينية سواء بضفاف 

58 Michel Ponsich, Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région(Paris:éditionduC.N.R.S,1970),pp.16 - 22.

59 Maurice Euzennat, Le limes de Tingitane. La frontière méridionale(Paris:éditionduC.N.R.S,1989),pp.98 - 99.

أرسطو   ،Pline l'Ancien الشيخ  بلني   ،Strabon سرتابون   ،Scylax سكيالكس   ،Hannon حنون  القديم:  باملغرب  الفيل  ذكروا  الذين  الكالسيكيني  الُكتاب  60 من 

Aristote، بومبونيوس ميال Pomponius Mela، يوفيناليس Iuvenalis، لوسيان Lucien. وقد حددوا مواقع انتشار الفيلة باملغرب القديم يف أحواز سال عند مصب النهر 
وقرب رأس سولويس وقرب أعمدة هرقل وبالسفحني الشمايل والجنويب لألطلس الكبري الغريب.

الحسن بودرقا، الرثوة الحيوانية، 59 - 67.
AndréJodin,"L'ÉléphantdansleMarocantique",actesdu92e congrès national des sociétés savantes, Strasbourg et Colmar, 1967, section 
d'archéologie(Paris:C.T.H.S.Bibliothèquenationale,1970),pp.52 - 54.
Gsell, Histoire Ancienne,TomeI,pp.74 - 79.

61 من بني هذه اللقى األثرية، لوحة فسيفسائية ألوريف كشفت عنها الحفريات بموقع ولييل تضمنت العديد من الحيوانات ومن بينها الفيل األفريقي )فسيفساء منزل 

أوريف(. كما عرث جون بوب Jean boube بمدينة سال يف املستويات األثرية املعارصة ليوبا الثاين عىل نقش بارز يمثل رأس فيل ذي أنياب مرمرية. إىل جانب مسكوكات قديمة 

منسوبة إىل يوغرطة )خطأ( وجوبا األول وبطليموس.

منقايش محمد، "الكشوف األثرية والبيئة"، مجلة املناهل، العدد 46، مارس )1995(. ص 396؛
Espérandieu,G.,"Eléphant",Encyclopédieberbère,Aix-en-Provence,Edisud,1996.Vol.17.pp.2596 - 2606.
Jodin, "L'Éléphant…", p.51;
LouisChatelain,"MosaïquesdeVolubilis",Publications des services Antiquités du Maroc , fascicule 1 (1935),p.3;Thouvenot,R.,"LaMaison
d'Orphée a Volubilis", Publications des services Antiquités du Maroc , fascicule 6 (1941),p.45.

62 كشف الباحث لويك Luquet عن قرب للحضارة البونية املوريطانية بدوار "دحيسات" قرب مدينة سوق أربعاء الغرب وبداخله نابان كبريان لفيل أفريقي )ربما تعلق األمر 

بقرب صّياد ُوِضع العاج معه يف قربه كجائزة له واعرتافا بمهارته يف الصيد، أو ألثر سحري قد يكون الزم العاج خالل العص القديم(. وعرث أندري جودان باملستويات البونية يف 

جزيرة موكادور عىل عظام ضخمة تعود لعظام السيقان الكربى للفيلة، وأجزاء عاجية من بعض األواين، وهي لقى تؤكد الصيد والتصنيع املحيل للعاج بعني املكان، وهو ما يؤكد 

ما جاء لدى سكيالكس Pseudo-Scylax حول مقايضة أنياب العاج بني الفينيقيني واإلثيوبيني بجزيرة كرين. فقد كانت الصنائع اليدوية لدى هؤالء مرتكزة عىل العاج كمادة 

كمالية استعملت يف صناعة األكواب و قادات النساء و ما تعلق بتزيني الخيول و لوازمها.

كما عرث جودان عىل قطعة كبرية من ناب فيل بضاحية طنجة، عىل ضفاف البحرية الشاطئية سيدي قاسم، وسط عدة قطع من الّصوان والخزف الروماين. وأماطت التنقيبات 

األثرية سنة 1931 بني الدار البيضاء والجديدة عن جمجمة كاملة لفيل أفريقي، كان يرقد عىل عمق مرتين تحت سطح األرض يف موقع ضاية قديمة )أو بحرية شاطئية( وقرب 

عني ماء، ولم يتّم العثور عىل أي أثر ألنيابه، ولهذا تّم االستنتاج أّنه تّم اصطياده من أجل الحصول عىل العاج. كما عرث الباحثون عىل عظام الفيلة وأنيابها العاجية بكهف 

البارود وسال، انظر: القبيل، ص 92؛ محمد منقايش، ص 39.
André Jodin, Les établissements du roi Juba II aux iles purpuraires (Mogador) (Tanger: Éditions Marocaines et Internationales, 1967), 
pp.154 - 157;Jodin,"L'Éléphant…",p.56; Abdeslam Mikdad, "Découverte d'un fragment de hache en ivoire dans le site de Kef el Baroud", 
Nouvelles archéologiques et patrimoniales,no.1, 1997.p.3.

7م( فقال إن "موريطانيا  )القرن   Isidore de Séville ايزيدور االشبييل  أما  أفريقيا،  لم تعد موجودة بشمال  الفيلة  4م( أن  )القرن   Thémistius 63 ذكر ثيميستيوس 

الطنجية كانت مليئة يف ما مىض بالفيلة، أما اليوم فقد أصبحت الهند الوحيدة التي تنتجها".
Gsell, Histoire Ancienne,TomeI,p.79.

مراكش،  أطلس  نموذج  املستدامة:  والتنمية  الجبلية  املجاالت  ضمن  الصخرية"،  النقوش  خالل  من  الكبري  األطلس  تاريخ  من  "جوانب  اللطيف،  عبد  64 الربينيس 

منشورات مجموعة البحث حول التدبري الجهوي والتنمية السياحية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش، سلسلة دراسات مجالية، جهة مراكش تانسيفت الحوز، عدد 3 

) ديسمرب 2008(، ص.25.
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األودية أو داخل البحريات الشاطئية أو املستنقعات، وهو ما يتماىش مع إشارة حنون يف الفقرة الرابعة من رحلته)65) بعد وصوله إىل بحرية 

شاطئية قريبة من البحر إىل وجود الفيلة وحيوانات ضارية أخرى ترعى بالقرب من املوقع)66). أي إّن الفيل كان ُمرتبًطا يف عيشه أّشد 

االرتباط باملاء سواء يف الساحل أو املجاالت الداخلية)67).

خامتة

انطالًقا من نتائج األبحاث الجيولوجية حول الدور الغريب، ضمن اإلسرتاتيغرافيا الكالسيكية للرباعي القاري املغريب، وخالصات 

ميشيل بونسيك وموريس أوزينا حول املناخ القديم بطنجة وضاحيتها ومنطقة الغرب، والدراسات التاريخية واألثرية والباليونتولوجية 

حول الفيل باملغرب القديم، إىل جانب املالحظات املنهجية التي قدمناها حول الكتابات الكالسيكية وخطورة اعتماد بعضها يف دراسة 

مناخ املغرب القديم من دون قراءة نقدية، نستخلص أّن مناخ املغرب القديم كان أكرث رطوبة من املناخ الحايل، ولم يكن شبيًها البتة 

ا عىل الرثوة املائية والوضع الهيدرولوجي العام باملغرب القديم. باملناخ الحايل، وهو ما انعكس إيجابيًّ

65 يضع عبد اللطيف الربينيس تاريخ الرحلة ما بني نهاية الحروب امليدية وبعد معركة همريا )480 ق. م( كحد أعىل، ونهاية القرن الخامس قبل امليالد كحد أدىن، مع 

ترجيح حدوثها يف أواسط القرن 5 ق. م، انظر: عبد اللطيف الربينيس، رحلة حنون: دراسة وتحقيق، رسالة ماجستري يف التاريخ القديم، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة 

سيدي محمد بن عبد الله، فاس - املغرب، 1989 - 1990، ص 144.

66 الربينيس، رحلة حنون، ص 39.

67 Jodin,"L'Éléphant...",p.57.
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هــذه الدراســة قراءة يف تاريخ ما يُفــرتض أنه نص وثيقة أطلقت عليه املصنفات اإلســالمية التاريخية الباكرة والوســيطة 
"الصحيفة" وأحيانًا "الكتاب"، وأشار إليه مفكرون ُمحَدثون ومعارصون، مسلمون وغري مسلمني، بـ "دستور املدينة".

يُفــرتض أّن كتابــة ذلك النــص بدأت بعد هجرة الرســول محمد من مكــة إىل املدينة املنورة عام 622م. وقد أشــارت بعض 
املصنفات اإلســالمية الباكرة والوســيطة إىل ذلك النص أو أجزاء منه، أحيانًا بتفصيل، وأحيانًا أخرى بإيجاز ال يتجاوز إشــارًة 
. بيد أنّه اكتســب أهميًة كبريًة يف األدبيات اإلسالمية الحديثة؛ إذ قَرأْت يف ذلك النص أموًرا مل تكن  عابرًة بغري مضموٍن دالٍّ
عىل األرجح - بحسب هذه الدراسة - لتطرأ عىل ذهن مؤلفي املصنفات الباكرة والوسيطة، فضاًل عن كاتبي النص األصليني.

وليست هذه الورقة بحثًا يف أصالة النص التاريخية أو تأريًخا لكتابته األوىل أو بحثًا يف مصادره. كام أنها ليست دراسًة يف 
منت النص بوصفه مصدًرا ملعلومات تاريخية أو مبادئ قيميًة. فهذه الدراســة تســعى أساًسا لتتبع تاريخ تناول املسلمني 
لذلــك النــص عىل مدار أربعة عش قرنًا، محاولًة تفســري التطــور يف قراءته من خالل النظر يف الســياقات التاريخية التي 
ا فحســب، بل يف عملية "صناعته" أيًضا  مل تؤثّر بأفكارها واهتامماتها وتوجهاتها املختلفة يف عملية قراءته بوصفه نصًّ
ا تاريخيًا مؤّسًســا يف األدبيات الحديثة واملعــارصة. وهي، بعبارة أخرى، تُعنى بتاريــخ ذلك النص من جهة أنه  بوصفــه نصًّ

موضوع للقراءة تطّور مع تغري األوضاع التي عاش فيها من اهتموا به.

كلمت مفتاحية: مواطنة، مساواة، دستور، يهود املدينة، ابن إسحاق، القبائل العربية، األوس، الخزرج.

This study concerns the history of a document (Sahifat al-Madinah) that was often cited in Islamic works during 
theearlyandmiddleperiods.Modernandcontemporarywriters,Muslimsandnon-Muslimsalike,refertoitasthe
ConstitutionofMedina.ThedraftingofthistextisbelievedtohavebegunaftertheHijraofProphetMuhammad
from Mecca to Medina in 622A.D.MuslimwritersintheEarlyIslamicandMiddleIslamicperiodsvaryinthe
extent to which they include details on the text itself; but  it has undoubtedly taken on great importance in the 
modernera.TheanalysispresentedinthispaperfocusesontheevolvinghistoryofhowMuslimsreceivedthetext
over 14 centuries, and attempts to explain that evolution with reference to changing historical contexts, intellectual 
trends,forcesanddevelopinginterests.Thatis,thepaperinvestigatesnotjustthewaythetextwasread,butalsothe
wayitwas"manufactured"intoafoundinghistoricaldocumentformodernandcontemporaryliterature.

Keywords:citizenship,equality,constitution,JewsofMedina,IbnIshaq,Arabtribes,BanuAws,BanuKhazraj.

دستور املدينة: قراءة يف تاريخ نص

The Constitution of Medina: The History of the Reception of a Text

 *Amr Osman   |   عمرو عثامن
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مقدمة

يف أغلب الكتابات الحديثة عن التاريخ اإلسالمي، وال سيما املعارصة منها التي يقوم بها باحثون مسلمون وأحياًنا غري مسلمني، 

الوثائق السياسية يف تاريخ اإلسالم، بوصفه "دستور" أّول "دولة"  ا لواحدٍة من أهّم  الباحثون نصًّ نجد عرًضا وتحلياًل ملا يعّده هؤالء 

اإلسالمية  املصادر  وأطلقت  الوقت(.  ذلك  منذ  املنورة"  بـ "املدينة  ُتعرف  )باتت  يرثب  إىل  ما إن هاجر  محمد  الرسول  أنشأها  إسالمية 

)الباكرة والوسيطة( عىل الوثيقة التي ُيفرتض أنها اشتملت عىل ذلك النص، أو عىل بعضه، "الصحيفة" وأحياًنا "الكتاب". وبحسب هذه 

املصادر التي لم تذكر بالرضورة النصوص نفسها أو األسانيد نفسها، جاءت كتابة الوثيقة بعد هجرة الرسول محمد من مكة إىل املدينة 

عام 622م.

ويف هذا السياق البحثّي الذي تسعى له هذه الدراسة بوصفه موضوًعا للقراءة يف العصور اإلسالمية املختلفة، وموضوًعا لصناعة 

م يف الوقت الراهن عىل أنه من النصوص املؤسسة للحضارة اإلسالمية، إن لم يكن، كما سرنى ذلك، مؤّسًسا للحضارة  نص تاريخي ُيقدَّ

اإلنسانية بصفة عامة، ُتطرح عّدة أسئلة رئيسة، لعّل أبرزها: كيف قرأ مؤلِّفو املصنفات اإلسالمية األوائل واملتأخرون واملعارصون ذلك 

النص؟ وماذا رأوا فيه؟ وملاذا؟

تسعى الدراسة لإلجابة عن هذه األسئلة من خالل تتبع تاريخ تناول املسلمني لذلك النص عىل مدار أربعة عرش قرًنا، محاولًة تفسري 

تغري ذلك التناول من خالل النظر يف تأثري السياقات التاريخية باهتماماتها وتوجهاتها املختلفة، وليس ذلك يف عملية قراءة النصوص 

ا مؤّسًسا")1). التاريخية فقط، بل يف عملية "صناعة" النص التاريخي نفسه أيًضا، ليصبح يف النهاية "نصًّ

تبدأ الدراسة بعرض نص "صحيفة املدينة" يف بعض األدبيات اإلسالمية الحديثة، ومن ثّم تنتقل إىل عرض تناولها يف املصنفات 

بعد  وتنتقل،  والوسيطة،  الباكرة  املصنفات  هذه  يف  النص  حضور  مع  الحديثة  األدبيات  تلك  تعامل  ثّم  والوسيطة،  الباكرة  اإلسالمية 

ذلك، إىل تحليل تاريخ الوثيقة من زاوية سؤال البحث الرئيس؛ أي أثر السياقات املختلفة يف قراءة الوثيقة، وال سيما يف تلك األدبيات 

الحديثة. ولتجنب تجاوز الدراسة الحّيز املسموح به، فإنها ال تتناول إاّل تلك األدبيات املكتوبة باللغة العربية، وإن كان أغلب مؤلفي 

تلك األدبيات، وليس جّلهم، عرًبا.

"دستور املدينة" يف الكتابات اإلسالمية الحديثة)2)

كان لصحيفة املدينة حضور الفت لالنتباه يف أغلب األدبيات اإلسالمية الحديثة التي تتناول العديد من املوضوعات؛ مثل التنظيم 

عن  فضاًل  املسلمني،  وغري  املسلمني  بني  والعالقة  "إسالمية"،  نظر  وجهة  من  عليها  يقوم  أن  يجب  التي  واملبادئ  للدولة  السيايس 

الكتابات التي تتناول السرية النبوية خصوًصا، أو التاريخ اإلسالمي بوجه عاّم. وتقوم هذه الكتابات عىل افرتاض وجود وثيقة تاريخية، 

سميت "الصحيفة" يف املصادر اإلسالمية الباكرة والوسيطة )ولذلك نشري إليها يف هذا السياق بـ "صحيفة املدينة"(، وهي تشتمل عىل 

نص محدد أماله الرسول محمد بنفسه بعد هجرته إىل املدينة املنورة أو يف العام األول من الهجرة)3).

1 اسُتخدم مصطلح "نص مؤسس" لإلشارة إىل أّي نص تتجاوز داللته سياقه اآلين يف نظر من يعتقد ذلك، ليصبح مصدرًا أساسًيا وثابًتا )وإن تجددت تفسرياته( من القيم 

أو القواعد النظرية والعملية.

)الرابع عرش  امليالدي  العرشين  القرن  الهجري(، وخصوًصا خالل  )الثالث عرش  امليالدي  التاسع عرش  القرن  بداية من  التي ظهرت  تلك  بالكتابات "الحديثة"  2 نعني 

وبدايات القرن الخامس عرش الهجريني( وهي الفرتة التي بدأ املسلمون فيها، بصفة عامة، التعامل مع أفكار وقضايا بعينها، كما تتّم مناقشة ذلك الحًقا يف هذه الدارسة.

3 أحمد قائد الشعيبي، وثيقة املدينة: املضمون والداللة، سلسلة كتاب األمة، العدد 110 )2005 - 2006(، ص 17.
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لقد وصل االهتمام بالصحيفة إىل كتابة رسائل علمية عنها)4)، وعقد مؤتمرات مخصصة ملناقشة جوانبها املختلفة. ويعّد املؤتمر 

التاسع لرابطة الجامعات اإلسالمية الذي ُعقد يف جامعة األمري عبد القادر الجزائرية عام 2014 بعنوان "صحيفة املدينة وفن بناء الدولة" 

مثااًل لذلك االهتمام املؤسيس بالصحيفة، بوصفها وثيقًة سياسيًة مؤسسًة لدولة)5)، وهو ما أفىض يف النهاية إىل اتفاق أغلب املفكرين 

املسلمني املحدثني، وال سيما املعارصين منهم، عىل اإلشارة إىل الوثيقة بـ "دستور املدينة".

أيًضا نظراءهم من الشيعة)6). فإضافًة إىل  الُسنية، وإنما امتد ليشمل  الُسنة واملؤسسات  ولم يقتص هذا االهتمام عىل املفكرين 

بها،  متعّلًقا  املثال، مؤتمرًا  الكوفة(، عىل سبيل  الكوفة )جامعة  نّظم مركز دراسات  الصحيفة،  تناولت  التي  الفردية  الشيعية  األدبيات 

وقام بنرش بعض بحوثه يف كتاب باالشرتاك مع مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ببريوت)7). وعىل الرغم من االختالفات الكالمية 

والفقهية والسياسية والتاريخية بني الُسنة والشيعة، فإّن اهتمامات مفكري كال الطرفني، يف ما يتعلق بأهمية الوثيقة، كانت متشابهًة 

ا، ولكنه يظّل متوقًعا ومفهوًما يف الوقت نفسه. وسيجري التعليق عىل قراءة املفكرين  إىل حّد كبري. ويعّد هذا التشابه جديرًا باملالحظة حقًّ

املسلمني الحديثة للوثيقة الحًقا، سواء كانوا من الُسنة أو من الشيعة.

"بمجرد  كتابتها:  وأوضاع  املدينة"  "صحيفة  فيها  كتبت  التي  التاريخية  الفرتة  عن  حديثه  سياق  يف  معارص  مسلم  مفكر  يقول 

وصول النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة املنورة عقد مجلًسا كبريًا ضّم األنصار ورؤساء املهاجرين يف بيت أنس بن مالك ريض الله عنه، حيث تّم فيه 

مداولة األحكام واألسس القانونية لعملية املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار )...( وقد تّم تعيني املواد 1 - 23 ]من "صحيفة املدينة"[ 

وتدوينها يف االجتماع، أي تسجيل العالقات االجتماعية والقانونية للمجتمع املسلم الناشئ. بعد ذلك قام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بــمشاورات 

التفاهم عىل  تّم  الحارث، حيث  بنت  بيت  ذلك يف  وكان  واملرشكني،  اليهود  غري اإلسالمية من  الجماعات  وممثيل  زعماء  مع  عديدة 

املبادئ األساسية لــدولة املدينة املنورة الجديدة، وكان ذلك بمثابة الدستور الجديد للدولة، وهذا الدستور هو وثيقة املدينة املنورة.

انشغاالتهم  القبائل  الحوار الحر والهادئ، فقد طرح ممثلو كّل  أّن هذين االجتماعني املهمني قد ساَرا يف جّو من  بالذكر  والجدير 

ُدونت  الذي  املشرتك  اإلطار  بمثابة  كانت  سواء،  كلمة  إىل  الوصول  النبي  استطاع  الطويل،  والنقاش  والرد  األخذ  وبعد  ومطالبهم، 

بموجبه مواد الوثيقة يف ما بعد")8).

وعىل الرغم من وجود بعض اختالف يف األدبيات اإلسالمية الحديثة حول الفرتة الزمنية التي كتبت فيها الصحيفة، وكذلك حول 

احتمال أّن الصحيفة بنصها املعتمد اآلن كانت أكرث من صحيفة تّم ضّم نصوصها الحًقا عىل أنها نص صحيفة واحدة، فإّن االتجاه 

ا ُكتب دفعًة واحدًة أو يف غضون األشهر األوىل بعد هجرة الرسول إىل املدينة.  الغالب يف تلك األدبيات يميل إىل النظر إليها بوصفها نصًّ

وعىل الرغم من عدم تصيح كثري من أصحاب تلك األدبيات باعتقادهم يف ما يخص الطريقة التي ُكتبت بها الصحيفة، يمكن الزعم 

الحقوق  مجموعة  عليها  تقوم  معّينة  مبادئ  لتأسيس  دستورًا سعى  بوصفها  للصحيفة  العامة  نظرتهم  يعكس  آنًفا  املذكور  الوصف  أّن 

والواجبات التي تحكم الجماعات املكونة للدولة الوليدة، والتي كان املسلمون فيها أقليًة عدديًة.

4 عىل سبيل املثال، انظر: جاسم محمد راشد العيساوي، الوثيقة النبوية واألحكام الرشعية املستفادة منها )الشارقة: مكتبة الصحابة، 2006(.

5 محمد رابع سليمان، "صحيفة املدينة النبوية وفن بناء الدولة 'عنوان ندوة بالجزائر' عىل هامش املؤتمر العام التاسع لرابطة الجامعات اإلسالمية"، 9/6/2014، انظر:
http://www.al-madina.com/node/537246

6 يظهر البحث األويل تشابًها كبريًا بني تناول املفكرين املسلمني املحدثني واملعارصين للوثيقة عىل تنوعهم اللغوي والقومي، وإن كان إثبات ذلك يخرج عن إطار هذه الدارسة.

7 عبد األمري كاظم زاهد، )تقديًما وإعداًدا( وثيقة املدينة: دراسات يف التأصيل الدستوري يف اإلسالم، سلسلة الدراسات الحضارية )بريوت: مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، 2014(.

8 عيل عدالوي، "أسس التعايش السلمي يف ضوء وثيقة املدينة املنورة"، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات، العدد 1 )2010(، ص 85 )نشري إىل أّنه قد تّم التشديد عىل 

بعض الكلمات يف هذا االقتباس وغريه(. وانظر: ملحق هذه الدراسة؛ إذ إّن نص الصحيفة املفرتض املشار إليه، وهو النص نفسه الذي يورده محمد بن إسحاق )ت. 151ه(، 

كاتب السرية النبوية املعروف، والنص نفسه الذي يورده حميد الله )ت. 2002( بعد تقسيمه إىل ثماٍن وأربعني مادًة، كما يظهر يف امللحق، انظر: محمد حميد الله، مجموعة 

الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة )بريوت: دار النفائس، 1985(.

http://www.al-madina.com/node/537246
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ومن خالل هذا املنظور، كانت الصحيفة، التي ُكتبت بمبادرة من الرسول نفسه، "ناتج حوار واتفاق")9)؛ إذ سبقتها اجتماعات 

ومشاورات مع الجماعات التي كانت يف املدينة يف ذلك الوقت، من املسلمني أو اليهود أو املرشكني أيًضا. فحتى إن لم نستطع توثيق 

من  العددية  األغلبية  عىل  املختلفة  ببنودها  الصحيفة  تلك  فرض  يتّم  أن  املسلمني،  املفكرين  نظر  وجهة  من  يستقيم،  ال  فإنه  ذلك، 

األقلية، خصوًصا أّن بعض أفراد تلك األقلية )أي املهاجرين( كانوا غرباء عن املدينة أصاًل.

بيد أّن ضعف االهتمام باألوضاع التي نشأت فيها الصحيفة يقابله اهتمام كبري بها، من جهة أنها أساس للتنظيم السيايس لدولة 

املدينة التي أنشأها الرسول يف رأي هؤالء املفكرين؛ إذ تركز أدبياتهم يف األهمية "الترشيعية" للصحيفة بوصفها دستورًا شاماًل ومحكم 

الَصْوغ لتلك الدولة الجديدة، فضاًل عن كونها مصدرًا لبعض املبادئ القانونية األخرى، بل املبادئ العليا التي ُتشّكل "روح" الترشيعات 

اإلسالمية ذات الصلة بموضوعها. يقول عبد الله الديرشوي: "لعل أقرب ما يطلق عىل هذه الصحيفة يف اصطالحنا الحديث هو تسميتها 

كما  والخارج")10).  الداخل  يف  الدولة  سياسة  ورسمت  اإلسالمية،  الدولة  داخل  األطراف  جميع  التزامات  أوضحت  حيث  'الدستور'، 

يذهب إىل القول إّن تلك الوثيقة، ذات "صياغة بالغة يف الدقة"، لهي "أنصع دليل عىل أّن املجتمع اإلسالمي قام منذ أّول نشأته عىل 

ُأسس دستورية تامة")11)؛ إذ أّسست الصحيفة مبدأ "املواطنة يف الدولة اإلسالمية"، وحددت "شخصية قائد الدولة"، وتناولت "أحكام 

السلم والحرب")12).

ويتفق محمد سليم العوا - الكاتب اإلسالمي والقانوين املعروف - مع الرأي القائل إّن الصحيفة صيغت "صياغًة بالغة الدقة")13)، 

الدولة الجديدة يف املدينة، وحددت  الدم والنسب( يف  القائمة عىل رابطة  القبلية  املواطنة )يف مقابل  أنها أّسست مبدأ  كما يوافق عىل 

أنها كانت "أول وثيقة سياسية  الترشيعية،  الصحيفة  تناوله ألهمية  العوا كذلك، يف  )الرسول محمد()14). ويضيف  الدولة  رئيس تلك 

متعّددة األطراف تقرر مبدأ جواز االنضمام إليها بعد توقيعها")15). كما أنها اشتملت عىل مبدأ قانوين مهّم؛ هو شخصية املسؤولية الجنائية 

والعقوبة املرتتبة عليها)16). ويذهب مفكر آخر إىل أنها مّثلت تطورًا كبريًا يف مفاهيم االجتماع والسياسة، بل إنها "تصلح إلقامة عالقات 

دولية، حتى يف عصنا هذا، ِلما فيها من خصائص إنسانية عامة، وأسس عادلة")17).

وأخريًا، تلخص نتائج مؤتمر مركز دراسات الكوفة النظرة اإلسالمية الحديثة لـ "صحيفة املدينة"؛ إذ انتهت إىل قيام "التجربة 

التأسيسية للدولة يف اإلسالم عىل أساس أّن التعاقد االجتماعي هو أساس بناء املجتمع املدين Civil Society، وأّن هذا العقد االجتماعي 

تمثَّل بالدستور الذي يحّدد الحقوق والواجبات لألفراد والسلطات")18).

119 - 120. ويذكر زاهد، من دون ذكٍر ملرجع ما،  وثيقة املدينة، ص  الدولة املدنية يف وثيقة املدينة"، يف: زاهد،  9 عبد األمري كاظم زاهد، "املفاهيم الحضارية وأسس 

أّن عدد سكان املدينة بعد هجرة الرسول إليها كان عرشة آالف شخص، منهم ألف وخمسمئة مسلم، وأربعة آالف يهودي، وأربعة آالف وخمسمائة وثنّي )املرجع نفسه، 

ص 118(. ويف كل األحوال، ال شّك يف أّن املسلمني كانوا أقليًة يف املدينة يف إثر هجرة الرسول إليها وقبل إجالء اليهود عنها ودخول قبائلها الوثنية يف اإلسالم.

10 عبد الله الديرشوي، "الصحيفة النبوية أو دستور املدينة املنورة: دراسة وتحليل"، يف: زاهد، وثيقة املدينة، ص 102.

11 الديرشوي، ص 102.

12 املرجع نفسه، ص 103 - 107.

13 محمد سليم العوا، "دستور املدينة والشورى النبوية"، أعمال ندوة النظم اإلسالمية، مكتب الرتبية العريب لدول الخليج، الرياض )1987(، ص 141.

14 العوا، ص 136 - 137.

15 املرجع نفسه، ص 138.

16 عىل سبيل املثال، انظر: ظافر القاسمي، نظام الحكم يف الرشيعة والتاريخ اإلسالمي، ج 1 )بريوت: دار النفائس، د.ت(، ص 40. واملادة التي يؤسس لهذا املبدأ يف 

الصحيفة هي "أنه ال يأثم امرؤ بحليفه" )انظر املادة 37/ ب يف نص الصحيفة يف ملحق هذه الدراسة(.

17 الديرشوي، ص 102.

18 زاهد، وثيقة املدينة، ص 11.
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وعىل الرغم من تعّدد إنجازات الصحيفة الترشيعية، فإّن البعد الذي نال االهتمام األكرب فيها هو أنها وثيقة مؤسسة لدولة جديدة؛ 

أي دستور، كما رأينا. وقد يكون أوضح ما قيل يف ذلك هو أّن الصحيفة قد "أسست )...( دولًة مدنيًة يف واقع لم يكن يعرف الدولة، 

بعنارصها األربعة: املواطنني، واإلقليم، والحكومة، والقانون")19)، وقد كانت تلك "دولًة مدنيًة" )يف مقابل الدولة الدينية(، قائمًة عىل 

"دستور مدين ضامن للحقوق والحريات ومحدد لسلطات الدولة")20).

ا، عىل نحٍو ربما أظهر عنارص الدولة األخرى كأنها جاءت لتحقيق هذا املبدأ تحديًدا، أو كأنه  وقد نال مبدأ "املواطنة" اهتماًما خاصًّ

كان دافًعا إىل كتابة الصحيفة، وليس هدًفا من أهدافها فحسب؛ إذ يقول عبد الكريم الحمداوي يف نصوص الصحيفة: "بهذه النصوص 

الواضحة الصيحة )...( تبلورت أّول مرة يف التاريخ فكرة املواطنة بمعناها الحضاري")21). ويتفق الصاليب - العالم السّني املعروف - مع 

هذا املعنى، مؤكًدا أّن "اختالف الدين"، بحسب الصحيفة، ليس "سبًبا للحرمان من مبدأ املواطنة")22).

د املفكر اإلسالمي فهمي هويدي أّن "أهل الكتاب ]بنص صحيفة املدينة[، كانت لهم حقوق املواطنة  ويف السياق نفسه، يؤكِّ

عىل  موقعه،  يف  كّل  ويتعاونون،   )...( املدينة  حماية  يف  ويتنارصون  املسلمني،  ويناصحون  حرية،  بكل  عبادتهم  يمارسون  الكاملة 

حمل أعباء ذلك")23). ويقول عزوز الشوايل يف سياق رشحه لتأسيس مبدأ املواطنة دافًعا إىل كتابة الصحيفة إّن الحاجة إىل الصحيفة 

جاءت بسبب إخفاق "رابطة الدم" يف حّل مشكالت املدينة قبل هجرة الرسول إليها، وهو ما دفعه إىل التفكري يف "عقد وفاق جماعي 

املدينة")24).  "صحيفة  ُسميت  دستور  أو  معاهدة  عن  عبارة  هي  نظامية  وثيقة  يف  نه  ودوَّ املدين،  املجتمع  يف  املتدافعة  األطراف  بني 

"إقليًما  إياها  جاعلًة  حرًما(،  عّدتها  )أي  املدينة  "حرَّمت"  حني  وطًنا  الصحيفة  أسست  فقد  وطن،  إىل  تحتاج  املواطنة  أّن  وبما 

الجديدة)25). للدولة" 

بيد أّن تحقيق املواطنة، كما يدرك املفكرون املسلمون يف العص الحديث، يتطلب أكرث من االتفاق السيايس؛ ولذلك ارتبطت 

الصحيفة أيًضا يف أدبياتهم بمجموعة كبرية من القيم السياسية واألخالقية واالجتماعية. فبما أّن املواطنة تتطلب املساواة بني املواطنني 

وتفرتضها، فال عجب أن "جاءت صحيفة الرسول )...( مؤكدة ملعنى املساواة")26)؛ إذ كانت "بمنزلة دستور أرىس قواعد التعامل اإلسالمي 

مع التعّددية عىل اختالف صورها، وصواًل لصورتها املتجلية بالصيغ واملمارسات السياسية")27).

19 املرجع نفسه، "املفاهيم الحضارية."، ص 121.

20 املرجع نفسه، ص 105.

)د.م: د.ن، د.ت(، مدونات  21 عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي، يف" النظام السيايس اإلسالمي: ثالثية فقه األحكام السلطانية، رؤية نقدية للتأصيل والتطوير" 

إيالف، 15/5/2010، انظر:
http://bit.ly/1Rc45gM

الوحدة اإلسالمية، العدد 130 )2012(، ص 7؛ وانظر أيًضا: محمد كمال إمام، "حق املواطنة: قراءة  وانظر: عيل نارص، "املعاهدات يف اإلسالم: دستور املدينة نموذًجا"، 

معارصة يف دستور املدينة"، مجلة املسلم املعارص، العدد 84 )1997(، ص 6.

22 الصاليب، ص 329. انظر أيًضا القاسمي، ج 1، ص 37.

23 نقاًل عن عبد العزيز كامل يف: فهمي هويدي، مواطنون ال ذميون )القاهرة: دار الرشوق، 1990(، ص 124.

24 عزوز الشوايل، "تأسيس النبي صىل الله عليه وسّلم مليثاق االحرتام وااللتزام يف املدينة املنورة" يف: نحو ميثاق للتعايش واالحرتام املتبادل يف الثقافات املعارصة )سبل 

التأسيس ومسالك التكريس 20 - 21 - 22 نوفمرب2006(، )القريوان: مركز الدراسات اإلسالمية بالقريوان ، 2006(، ص 176.

25 عىل سبيل املثال، انظر: "وثيقة دستور دولة النبي يف املدينة"، مجلة حوار، املجلد 1، العدد 4 )1987(، ص 181.

26 محمد الصادق عفيفي، املجتمع اإلسالمي وأصول الحكم )القاهرة: دار االعتصام، 1980(، ص 61؛ وانظر أيًضا القاسمي، ج 1، ص 38.

27 سامر مؤّيد عبد اللطيف وعدنان هاشم جواد، "التعددية السياسية يف وثيقة املدينة املنورة"، مجلة رسالة الحقوق، العدد 2 )2012(، ص 136؛ وانظر أيًضا عيل محمد 

علوان، "الوحدة الوطنية من املنظور اإلسالمي"، دراسات مجتمعية، العدد 8 )2011(، ص 61 - 63.
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وكدليل عىل سعي ذلك الدستور لتأسيس مبادئ "التنوع والتعّدد )...( ورابطة املواطنة")28)، الحظ مفكر مسلم أّن الصحيفة "لم 

د حماية الصحيفة "الحرية الدينية" ملواطني الدولة)30)، كما  تجعل اليهود ذميني ولم تأمرهم بإعطاء الجزية ألّي ُسلطة")29). وهذا يؤكِّ

تضمن تماًما "حرية الرأي، وحرية الهجرة واإلقامة، ]إضافًة إىل[ حرمة النفس، وحرمة املال، وحرمة الجوار، وحرمة الوطن")31)، عالوًة 

عىل "حرية اللغة والثقافة"، و"حرية التجارة"، و"املشاركة واملدامجة يف الطعام والزواج"، و"الدفاع املشرتك")32).

بوصفها  عنها  آخر  يتحدث  املدينة)33)،  مجتمع  يف  السلمي"  "التعايش  ملبدأ  الوثيقة  تأسيس  عن  مسلم  مفكر  يتحدث  حني  ويف 

د محمد مهدي شمس الدين، املفكر الشيعي واإلسالمي املعروف، أّن  نموذًجا ُيحتذى يف تطبيق "العدالة االنتقالية")34). وأخريًا، يؤكِّ

يف إشارة الصحيفة إىل املسلمني عىل أنهم أمة، ثّم اإلشارة بعد ذلك إىل اليهود بوصفهم جزًءا من مجتمع املدينة الناشئ، داللًة عىل أّن 

"األمة باملعنى العقيدي قادرة عىل التشّكل يف مجتمع سيايس متنوع يتكون منها ومن )أّمة أخرى( قائمة عىل أساس عقيدي أو عرقي 

أو غريهما")35)، وأنه "يف الفكر اإلسالمي ال يوجد تالزم بني مفاهيم: وحدة األمة )باملعنى العقيدي(، ووحدة املجتمع السيايس ووحدة 

الدولة")36). ويف كّل ذلك، "يتمتع الجميع )...( بحّق املواطنة الكاملة")37).

ويف هذا السياق، يفرق شمس الدين بوضوح بني معنيني للفظ "األمة" يف الصحيفة، فهناك األمة التي يكون أساسها االنتماء 

الديني، واألمة التي تقوم عىل التوحد يف االنتماء إىل مرشوع سيايس واحد)38). ويف جميع األحوال، استطاعت صحيفة املدينة، بوصفها 

دستورًا يف تلك األدبيات، تأصيل مبدأ املواطنة عىل أساس مجموعة من القيم التي تعطي له معًنى.

وأخريًا، كانت صحيفة املدينة بوصفها دستورًا سياسًيا ومرجًعا لقيم ومبادئ عليا ناجحة، سياسًيا واجتماعًيا وأمنًيا، بل أخالقًيا. فقد 

"نقلت املتساكنني من نظام األرسة والقبيلة والعشرية والطائفة إىل نظام األمة الواحدة، كما عملت عىل تنظيم الدفاع املُحكم ضّد أّي 

عدوان خارجي، وتوّفر األمن الداخيل لجميع املتعاقدين وكفالة الحقوق والحريات، واألخذ بمبدأ التكافل االجتماعي، وتحقيق مبدأ 

التسامح الديني املفيض إىل التعايش السلمي والتعاون بني األفراد والقضاء عىل الطبقية والعنصية والطائفية، وعملت عىل سيادة العدل 

واملساواة يف الحقوق والواجبات العامة أمام القانون وغريها من املبادئ والقيم اإلنسانية النبيلة التي لم يعرفها العالم إال منذ قرنني تقريًبا 

)...( كما كان لدستور املدينة دور بارز يف إخراج املجتمع من دوامة الصاع القَبيل إىل رحاب األخوة واملحبة والتسامح؛ إذ رّكز عىل كثري من 

املبادئ اإلنسانية السامية كنصة املظلوم، وحماية الجار، ورعاية الحقوق الخاصة والعامة، وتحريم الجريمة، والتعاون يف دفع الديات، 

وافتداء األرسى، ومساعدة املدين، إىل غري ذلك من املبادئ التي ُتشعر أبناء الوطن الواحد بمختلف أجنساهم وأعراقهم ومعتقداتهم 

أنهم أرسة واحدة مكلفة بالدفاع عن الوطن أمام أّي اعتداء يفاجئهم من الخارج")39).

28 زاهد، "املفاهيم الحضارية.."، ص 106.

29 املرجع نفسه، ص 119 - 120.

30 نارص، ص 8؛ وانظر أيًضا محمد رجاء حنفي عبد املتجيل، "األدلة اإلسالمية يف املدينة يف عهد الرسول )ص(: املسجد.. املؤاخاة.. الدستور"، الدارة، العدد 4 )1991(، ص 57.

31 عبد املتجيل، ص 57. ويف ما يخص "حرية الرأي"، انظر محمد حسني هيكل، حياة محمد )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2014(، ص 228.

32 الشوايل، ص 181 - 183؛ وانظر أيًضا الشعيبي، ص 92 - 99، وذلك يف حديثه عن الحقوق التي أقرتها الصحيفة.

33 شكري نارص عبد الحسن، "التعايش السلمي يف ضوء مبادئ صحيفة املدينة"، يف: زاهد، وثيقة املدينة، ص 57.

34 إيناس عبد السادة عيل، وسناء كاظم كاطع، "وثيقة املدينة: التأصيل اإلسالمي للعدالة االنتقالية كأحد مناهج حّل الصاع"، يف: زاهد، وثيقة املدينة.

35 شمس الدين، ص 289.

36 املرجع نفسه، ص 290.

37 املرجع نفسه.

38 محمد مهدي شمس الدين، نظام الحكم واإلدارة يف اإلسالم )بريوت: املؤسسة الدولية للدراسات والنرش/ املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع، 1991(، ص 537.

39 الشعيبي، ص 17 - 18.



73

دراســات دستور املدينة: قراءة يف تاريخ نص

ال تسعى هذه الدراسة لحص كّل األدبيات الحديثة واملعارصة التي تناولت صحيفة املدينة. بيد أّننا نستطيع أن نزعم أّن األدبيات 

الوصف  يف  األدبيات  هذه  وتأخذ  لها.  واملعارصة  الحديثة  اإلسالمية  القراءات  كبري،  حّد  إىل  تمّثل،  السياق  هذا  يف  عرضها  تّم  التي 

التنوع املوجود يف املشهد اإلسالمي العريب املعارص؛ إذ تناولت مفكرين سّنة وشيعة )وبعض هؤالء وأولئك يسعون لتجاوز هذا التقسيم 

املذهبي(، كما أنها لم تقتص عىل مفكرين ذوي خلفية دينية باملعنى التقليدي )أي متخرجني يف املؤسسات التعليمية الدينية التقليدية(، 

الرسمية. كما تّمت اإلشارة إىل مصنفات تهتم،  الدينية  املؤسسات  بل اشتملت كذلك عىل مفكرين وحركيني "إسالميني" من خارج 

أساًسا، بالتاريخ اإلسالمي، وأخرى تهتم بالتنظري ملرشوع سيايس إسالمي.

ولم تهدف كّل االقتباسات السابقة إال إىل االستدالل عىل وجود اتجاه عاّم يف هذه األدبيات الحديثة ينظر إىل الصحيفة عىل 

أنها تناظر الدساتري الحديثة، من جهة أّنها وضعت أسس دولة مكتملة األركان، وزودتها بمجموعة مبادئ ترشيعية محكمة وأخالقية 

سامية وسياسية متقدمة. وبذلك تصبح الصحيفة من النصوص املؤسسة للفكر السيايس اإلسالمي، بمعنى أنها نص نبوي رشعي جمع 

وجود  نعدم  ال  لكننا  عاّم،  بوجه  الحديثة  اإلسالمية  األدبيات  يف  الصحيفة  صورة  هي  فهذه  األرض.  عىل  الفعيل  والتطبيق  الفكر  بني 

استثناءات، وإن ظلت فرديًة متفرقًة ال تؤّثر يف سالمة التعميم، ولكنها تفيد يف سياق آخر حيث يتّم التطّرق إليها)40). ويف ما ييل، ننتقل 

إىل تناول املصنفات اإلسالمية الباكرة والوسيطة للنص نفسه أو الصحيفة.

"صحيفة املدينة" يف املصنفات اإلسالمية الباكرة والوسيطة)41)

سواء ُعّدت "صحيفة املدينة" منذ وقت كتابتها نًصا مؤسًسا أو لم ُتعّد كذلك، فإننا نفرتض، استناًدا إىل موضوعها، أن نجد لها ذكرًا 

يف العديد من املصنفات اإلسالمية الباكرة والوسيطة؛ مثل مصنفات التاريخ بالنظر إىل أّن الصحيفة جزًءا من سرية الرسول، ومصنفات 

الفقه  مصنفات  يف  وكذلك  السلطانية،  واألحكام  الرشعية  السياسة  ومصنفات  النبوية،  للسنة  العاّم  التعريف  يف  تدخل  وأّنها  الحديث، 

اإلسالمي بوصفها مصدرًا ألدلة رشعية ترتبط بالعالقة مع غري املسلمني، والديات، وتحريم املدينة، وغريها من القضايا. ويهدف هذا 

الجزء من الدراسة إىل تتبع حضور الصحيفة يف املصنفات اإلسالمية الباكرة والوسيطة ووصفه.

ربما يكون أقدم مصدر لـ "صحيفة املدينة" هو أقدم سرية نبوية وصلتنا كاملًة )سرية رسول الله ملحمد بن إسحاق املتوف سنة 151 

للهجرة()42). وقد كانت هذه السرية مصدر النص الذي اعتمدت عليه بعض املصادر الالحقة، ومنها ابن سيد الناس )ت. 734ه()43)، 

وابن كثري )ت. 774ه()44). ويقّدم ابن إسحاق النص قائاًل: "وكتب رسول الله كتاًبا بني املهاجرين واألنصار، وادَع فيه يهوًدا وعاهدهم، 

وأقّرهم عىل دينهم وأموالهم ورشط لهم واشرتط عليهم")45).

40 انظر "األدبيات اإلسالمية الحديثة وحضور الصحيفة يف املصنفات اإلسالمية الباكرة والوسيطة" من هذه الدارسة.

41 نستخدم كلمة "الباكرة" لإلشارة إىل القرون الهجرية الثالثة األوىل )القرون امليالدية من السابع إىل التاسع(، يف حني تشري "الوسيطة" إىل الفرتة التي تراوح بني القرن 

الرابع والقرن الثاين عرش الهجريني )من القرن العارش إىل بدايات التاسع عرش امليالدي(، وهذا التحقيب من داخل التاريخ اإلسالمي نفسه، وليس من خارجه. وسيشار إىل 

التاريخ الهجري فقط يف هذا الجزء من الدارسة.

42 محمد بن إسحاق بن يسار، وّثقه كثري من نقاد الحديث واألثر. حّدث عن كثريين، وروى عنه كثريون، وإن تركه آخرون التهامه بالتشيع أو التدليس أو القول بالقدر أو 

الرواية عن مجهولني أحاديث باطلًة، انظر: شمس الدين الذهبي، سري أعالم النبالء، ج 7 )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1996(، 33 - 55.

ابن كثري، د.ت(،  ودار  الرتاث  دار  بريوت: مكتبة  املنورة/ دمشق/  )املدينة   1 ج  والسري،  والشمائل  املغازي  فنون  األثر يف  عيون  الناس،  بن سيد  الفتح محمد  43 أبو 

.320 - 318
44 عماد الدين إسماعيل بن كثري، البداية والنهاية )الرياض/ عمان: بيت األفكار الدولية، د.ت(، ص 463 - 464؛ وانظر: حميد الله، ص 57 - 59 ) جمع حميد الله 

مصادر النص واالقتباسات من ابن كثري يف مجموعة الوثائق السياسية(.

45 انظر: ابن هشام، السرية النبوية، ج 2 )بريوت: دار الكتاب العريب، 1990(، ص 143؛ وانظر نص الكتاب ص 142 - 146، وهو النص نفسه املثبت يف ملحق هذه الدراسة.



كانون الثاين / يناير 2016العدد  3

74

نالحظ أمرين مهمني يف عرض ابن إسحاق للصحيفة. فاألمر األول هو أنه يذكرها بأطول نص معروف لها )وهو النص املثبت 

يف ملحق هذه الدراسة، ونطلق عليه من اآلن فصاعًدا "نص ابن إسحاق"(. واألمر الثاين هو أنه أوردها من دون إسناد. بيد أّن النص 

نفسه يظهر يف مصنفات الحقة مسنًدا. فقد ذكره ابن سيد الناس يف التاريخ الكبري بهذا اإلسناد الذي نسبه إىل ابن أيب خيثمة؛ إذ يقول: 

"حدثنا أحمد بن جناب أبو الوليد، حدثنا عيىس بن يونس، ثنا كثري بن عبد الله بن عمرو املزين، عن أبيه، عن جّده، أّن رسول 

الله كتب كتاًبا بني املهاجرين واألنصار")46). وكما الحظ أكرم ضياء العمري، فإّن خرب الصحيفة ال يظهر يف الجزء الذي وصل إلينا من 

تاريخ ابن أيب خيثمة)47).

224ه(، جاء فيه: "حدثني يحيى بن  القاسم بن سالم )ت.  كتاب األموال أليب عبيد  ويظهر لنص ابن إسحاق إسناد آخر يف 

عبد الله بن بكري وعبد الله بن صالح قااَل، حدثنا الليث بن سعد، قال، حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أّن 

رسول الله كتب بهذا الكتاب")48). ويف كتاب األموال البن زنجويه )ت. 251ه()49)، يظهر النص بهذا السند: "حدثنا حميد ]بن زنجويه[ 

حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال)50)".

لنا أن نكتفي بهذه املصادر،  هذه هي األسانيد املوجودة لنص الصحيفة كما أوردها ابن إسحاق )أو بتغيريات طفيفة(. ويمكن 

أو  "الصحيفة"  إىل  باإلشارة  تّصح  التي  الوحيدة  هي  علمنا،  حدود  يف  أنها،  أساس  عىل  ولكن  األطول،  هو  نصها  ألّن  ذلك  وليس 

"الكتاب" الذي يفرتض كتابته بعد هجرة الرسول إىل املدينة. غري أّن هناك أخبارًا أو أحاديث أخرى، أكرثها مسند، يرى بعض الباحثني 

املعارصين أنها تشري إىل أجزاء محددة من نص الصحيفة كما تظهر يف سرية ابن إسحاق. ونذكر بعض تلك األخبار يف هذا السياق فقط، 

من باب الحرص عىل تتبع كّل ما يمكن أن يكون إشارًة إىل الصحيفة أو أّي جزء منها يف املصنفات الباكرة والوسيطة)51).

باب  ففي  نفسه.  ابن إسحاق  إىل  أولها  إسناد  املحّدث  هذا  وينسب   ،)458 )ت.  البيهقي  سنن  يف  األخبار  تلك  أشهر  تظهر 

"العاقلة"، يتحدث نص البيهقي عن العالقة بني املهاجرين واألنصار من دون اإلشارة إىل العالقة باليهود وغريهم كما نجد يف نص 

ابن إسحاق. وجاء يف إسناد هذا الخرب: "أخربنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، 

46 ابن سيد الناس، ج 1، ص 320. وقد وّثق أحمد بن جناب )ت. 230ه( كثري من أئمة الحديث ورووا عنه، انظر: الذهبي، ج 11، ص 25. وعّده عيىس بن يونس )ت. 187 

أو 188ه( إماًما حافًظا، انظر: الذهبي، ج 8، ص 489 - 494. وبالنسبة إىل كثري بن عبد الله، انظر الذهبي، ج 3، ص 402 - 404؛ إذ يذكر أّن الشافعي )ت. 201ه( وغريه 

قالوا فيه إنه "ركن من أركان الكذب".

47 أكرم ضياء العمري، "إعالن دستور املدينة )املعاهدة("، مجلة هدي اإلسالم، املجلد 50، العدد 1 )2006(، ص 37.

 .309  - ص 307  والتوزيع،2007(،  للنرش  الفضيلة  دار  والتوزيع/  للنرش  النبوي  الهدي  دار  الرياض:  املنصورة/   (  1 ج  األموال،  كتاب  سالم،  بن  القاسم  عبيد  48 أبو 

ويحيى بن عبد الله بن بكري )ت. 154ه(عّده نّقاد الحديث إماًما محدًثا حافًظا صدوًقا. سمع من مالك موطأه ومن الليث بن سعد وغريهما، وحّدث عنه البخاري وغريه من 

كبار املحدثني، وإن ضّعفه بعضهم كالنسايئ مثاًل )ت. 303ه(، انظر: الذهبي، ج 10، ص 612 - 615. ويصف الذهبي عبد الله بن صالح )ت. 223( بـ "شيخ املصيني". وكان 

نه الذهبي بعد مرض أصابه وتهاون فيه، وقد يكون هذا سبب ترك بعض أئمة الحديث لبعض مروياته؛ انظر: الذهبي، ج 10 ص 405 - 416. أّما الليث  كاتًبا لليث بن سعد. ليَّ

بن سعد )ت. 175ه(، فهو بعبارة الذهبي "شيخ اإلسالم وعالم الديار املصية". سمع من كثريين وروى عنه كثريون. وعّده بعض فقهاء اإلسالم أفقه من أيب حنيفة ومالك، 

انظر: الذهبي، ج 8، ص 136 - 163. وكان عقيل بن خالد موىل آلل عثمان بن عفان وإماًما حافًظا. روى عن الزهري وروى عنه الليث، ومات بمص سنة 141 أو 142 أو 144ه. 

وأخريًا، كان التابعي محمد بن مسلم، املعروف بابن شهاب الزهري )ت. 123 أو 124ه( أشهر أعالم املحدثني يف النصف الثاين من القرن األول الهجري، وإن اخُتلف يف 

مراسيله. وربما كان أول من كتب الحديث عىل نحٍو ممنهج، انظر: الذهبي، ج 5، ص 326 - 350.

49 بشأن ترجمته، انظر: الذهبي، ج 12، ص 19 - 24.

50 حميد بن زنجويه، كتاب األموال )الرياض: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 1986(، ص 466 - 470. وقد رصد محمد حميد الله االختالفات بني 

نص ابن إسحاق ونص ابن زنجويه )انظر: حميد الله، ص 63 - 64(. وكان حميد بن مخلد بن قتيبة بن زنجويه إماًما حافًظا عند نقاد الحديث، وحّدث عنه كبار املحدثني مثل 

البخاري ومسلم وغريهم )انظر: الذهبي، ج 12، ص 19 - 22(. أّما عبد الله بن صالح والليث بن سعد وعقيل بن خالد، فقد تقدمت ترجمتهم.

51 عىل سبيل املثال، انظر: عبد الجبار زين العابدين خلف، "وثيقة املدينة: دراسة حديثية وبيان ألهم معاملها الدستورية"، يف: زاهد، وثيقة املدينة، ص 24 - 30؛ وانظر 

أيًضا الهامش رقم 530 ملحقق كتاب األموال البن سالم، حيث يذكر عدة "شواهد" لخرب الصحيفة، ص 307.
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ثنا يونس بن بكري عن ابن إسحاق، حدثني عثمان بن محمد بن عثمان بن األخنس بن رشيق، قال: أخذت من آل عمر بن 

الخطاب هذا الكتاب، كان مقروًنا بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال)52).

يورد هذا الخرب نص الصحيفة عىل غرار ملحق هذه الدراسة حتى املادة 12 بتقسيم حميد الله. ويظهر اإلسناد نفسه يف أحكام أهل 

الذمة البن قيم الجوزية )ت. 751ه(، بيد أّنه ال يتوقف عند نهاية املنت الذي يذكره البيهقي لهذا السند، وإنما يزيد فيه حتى يكمل أكرث 

نص ابن إسحاق لها يف سريته. ويعّلق ابن قيم الجوزية عىل النص قائاًل: "وهذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم")53).

كما يظهر يف نّص البيهقي أيًضا خرب آخر بإسناد مختلف ملا يعّده بعض الباحثني املحدثني واملعارصين فقرة بعينها من "نص ابن إسحاق" 

للصحيفة، وباإلسناد الذي ينسبه ابن سيد الناس إىل ابن أيب خيثمة كما هو واضح من القول: "روى كثري بن عبد الله بن عمرو بن عوف 

عن أبيه عن جده أنه قال: كان يف كتاب النبي 'إّن كّل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط من املؤمنني وإّن عىل املؤمنني أاّل يرتكوا 

مفرًحا منهم حتى يعطوه يف فداء أو عقل'")54).

وهو  الفقار"(  "ذو  املسمى  )السيف  الله  رسول  سيف  يف  كانت  أنها  يفرتض  صحيفة  عن  الحديث  سياق  يف  أخرى  أخبار  وتأيت 

السيف الذي ورثه عيل بن أيب طالب بعد وفاة ابن عمه وحميه)55). وتظهر اإلشارة إىل خرب تلك الصحيفة التي كانت عند عيل يف صحيح 

البخاري، عىل سبيل املثال، يف موضعني)56). فاملوضع األول كتاب "فضائل املدينة" يف الصحيح. ونص الخرب هو: "حدثنا محمد بن 

بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عيل ريض الله عنه قال: ما عندنا يشء إال 

كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي. املدينة حرم ما بني عائر إىل كذا، من أحدث فيها حدًثا أو آوى محدًثا فعليه لعنة الله واملالئكة 

والناس أجمعني، ال يقبل منها رصف وال عدل. وقال ذمة املسلمني واحدة، فمن أخفر مسلًما فعليه لعنة الله واملالئكة والناس أجمعني ال 

يقبل منه رصف وال عدل، ومن توىل قوًما بغري إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعني ال يقبل منه رصف وال عدل)57).

وتأيت اإلشارة األخرى يف باب "ذمة املسلمني وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم" يف كتاب "الجزية واملوادعة" يف الصحيح. ونص 

الخرب هو: "حدثني محمد أخربنا وكيع عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا عيّل فقال: ما عندنا كتاب نقرؤه إال 

52 أبو بكر أحمد البيهقي، السنن الكربى، ج 8 )بريوت: دار الكتب العلمية، 2003(، ص 184 - 185. وأبو عبد الله الحافظ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه )ت. 403ه(. 

ُيعرف بالحاكم النيسابوري، وُعّد من أشهر رواة الحديث ونقاده قاطبًة، وإْن رماه بعضهم بالتشيع )انظر: الذهبي، ج 17، ص 162 - 177(. وأبو العباس محمد بن يعقوب األصم 

وصفه الذهبي باإلمام املحّدث مسند العص. وأدخلت عليه بعض أحاديث لم يقلها )انظر: الذهبي، ج 15، ص 452 - 460(. وأحمد بن عبد الجبار العطاردي )ت. 272ه( وّثقه 

كثريون، وضّعفه آخرون )انظر: الذهبي، ج 13، ص 55 - 59(. أّما عثمان بن محمد، فيذكر الذهبي أنه عىل الرغم من توثيق بعض نّقاد الحديث - كيحيى بن معني - له، وصفه 

آخرون منهم - كيحيى بن املديني - برواية املناكري، انظر: شمس الدين الذهبي، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، ج 3 )دمشق: دار الرسالة العاملية، 2009(، ص 58. أّما يونس بن 

بكري )ت. 199ه(، ففي حني عّده بعض النّقاد من أئمة األثر والسري، قال فيه أبو داود: "ليس بحجة عندي، يأخذ كالم أيب إسحاق فيوصله بالحديث". وقال فيه ابن معني: "ثقة 

إال أنه مرجئ يتبع السلطان"، انظر: الذهبي، ميزان االعتدال، ج 5، ص 199 - 200؛ والذهبي، سري أعالم النبالء، ج 9، ص 245 - 248.

53 محمد بن أيب بكر بن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، املجلد 3 )الدمام: دار رمادي للنرش، 1997(، ص 1405 - 1408.

54 البيهقي، ج 8، ص 185.

55 عىل سبيل املثال، انظر: حميد الله، ص جـ.

56 انظر: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري )دمشق/ بريوت: دار ابن كثري للطباعة والنرش والتوزيع، 2002(. وقد ذكرنا البخاري من باب التمثيل فقط، 

بيد أّن أخبارًا مشابهًة تظهر يف مصنفات حديث أخرى، انظر يف ذلك عْرض محقق كتاب األموال للقاسم بن سالم لتلك اإلشارات يف مصنفات الحديث املختلفة، ج 1، ص 307.

57 البخاري، صحيح البخاري، ص 450. ومحمد بن بشار )ت. 252(، املعروف أيًضا ببندار)أي الحافظ(، كان من أحفظ أهل زمانه بحسب كثري من نقاد الحديث، وإن استضعفه 

بعضهم )الذهبي، سري أعالم النبالء، ج 12، ص 144(. كان عبد الرحمن بن مهدي )ت. 198ه( من كبار محديث عصه )الذهبي، سري أعالم النبالء، ج 9، ص 192 - 209(. 

العاملني يف زمانه  العلماء  الحّفاظ وسيد  الذهبي بشيخ  126ه(، فكان من أحفظ محديث زمانه، وقد وصفه  الثوري )ت.  أّما سفيان بن سعيد بن مرسوق، املعروف بسفيان 

)الذهبي، سري أعالم النبالء، ج 7، ص 229 - 279(. وكان سليمان بن مهران األعمش )ت. 148ه( من كبار املحدثني يف عصه، وصفه الذهبي بشيخ اإلسالم، وإن كان 

مدلًسا )الذهبي، سري أعالم النبالء، ج 6، ص 226 - 248(. وكان إبراهيم بن يزيد التيمي من كبار فقهاء الكوفة ومحّدثيها. مات سنة 92 أو 94ه، وقيل قتله الحجاج )انظر: 

الذهبي، سري أعالم النبالء، ج 5، ص 60 - 62(.
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كتاب الله وما يف هذه الصحيفة، فقال: فيها الجراحات وأسنان اإلبل واملدينة حرم ما بني عري إىل كذا، فمن أحدث فيها حدًثا أو آوى 

الله واملالئكة والناس أجمعني ال يقبل منه رصف وال عدل. ومن توىل غري مواليه فعليه مثل ذلك. وذمة املسلمني  لعنة  محّدًثا فعليه 

واحدة، فمن أخفر مسلًما فعليه مثل ذلك)58).

وقد نضيف إىل كّل ذلك ما يمكن أن يكون بعض إشارات إىل محتوى الصحيفة يف سياق تفسري بعض اآليات القرآنية، وأغلب تلك 

األمثلة تشري إىل "املوادعة" التي كانت بني الرسول ويهود املدينة. وتشمل بعض األمثلة اآلية: ﴿َأَلْم َتَر ِإىَل اَلِّذيَن ُنُهوا َعِن الَنّْجَوٰى ُثَمّ 

إاّل أنهم  الرسول موادعة  بينهم وبني  إذ كان  اليهود؛  أنها نزلت يف  150ه(  َعْنُه﴾)59). ويذكر مقاتل بن سليمان )ت.  ُنُهوا  ِلَما  َيُعوُدوَن 

كانوا يؤذون املسلمني بنجواهم)60). وتظهر اإلشارة إىل املوادعة يف مصنفات أخرى، فيذكر الواقدي )ت. 207ه(، عىل سبيل املثال، يف 

املغازي يف سياق الحديث عن "غزوة بني قينقاع" يف "باب املوادعة" خربًا متنه: "ملّا قدم رسول الله املدينة واَدَعته يهود كّلها وكتب بينه 

ا)61). وبينها كتاًبا، وألحق كّل قوم بحلفائهم، وجعل بينه وبينهم أماًنا، ورشط عليهم رشوًطا فكان يف ما رشط عليهم أاّل يظاهروا عليه عدوًّ

بأمر  اليهود،  اليهود يف املدينة يف سياق خرب مقتل كعب بن األرشف، أحد أرشاف  الرسول مع  كما تظهر أخبار عن كتاب كتبه 

دعوة  تجمعهم  الذين  املسلمون  منهم  أخالط  وأهلها  املدينة  قدم  الله  رسول  "وكان  مغازيه:  يف  الواقدي  يقول  ذلك.  تال  وما  النبي، 

اإلسالم، فيهم أهل الحلقة والحصون، ومنهم حلفاء للحيني جميًعا األوس والخزرج. فأراد رسول الله حني قدم املدينة استصالحهم 

كّلهم وموادعتهم")62).

اليهود ومن معها  الواقدي: "ففزعت  يقول  بقتله،  الرسول  وأْمر  الرسول واملسلمني  ابن األرشف من هجاء  فعله  ما  وبعد عرض 

الليلة وهو سيد من سادتنا ُقتل غيلًة بال جرٍم وال حدث علمناه.  النبي حني أصبحوا فقالوا: قد ُطرق صاحبنا  من املرشكني فجاؤوا إىل 

أحد  يفعل هذا  ولم  بالشعر،  األذى وهجانا  منَّا  نال  ولكنه  اغتيل،  ما  رأيه  مثل  قّر غريه ممن هو عىل  قّر كما  لو  إنه  الله:  فقال رسول 

منكم إال كان له السيف. ودعاهم رسول الله إىل أن يكتب بينهم وبينه كتاًبا ينتهون إىل ما فيه، فكتبوا بينهم وبينه كتاًبا تحت العذق 

يف دار رملة بنت الحارث، فحذرت اليهود وذلت من يوم قتل ابن األرشف")63).

 )...( تدعو؟  ما  إىل  يا محمد،  فقالوا:  اليهود  يقول: "وجاءته  381ه(،  قولويه )ت.  بن  بن عيل  الصدوق، محمد  للشيخ  رواية  ويف 

نتعرض ألحد  أحًدا، وال  أاّل نكون لك وال عليك، وال نعني عليك  الهدنة، عىل  لنطلب منك  ما تقول، وقد جئناك  له: قد سمعنا  فقالوا 

من أصحابك، وال تتعرض لنا، وال ألحد من أصحابنا، حتى ننظر إىل ما يصري أمرك، وأمر قومك )...( فأجابهم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إىل ذلك. 

والعالنية،  الرس  يف  بكراع  وال  وال بسالح  يد  وال  بلسان  أصحابه،  من  أحد  عىل  وال  الله ملسو هيلع هللا ىلص،  رسول  عىل  يعينوا  أاّل  كتاًبا  بينهم  وكتب 

58 البخاري، ص 783. كان وكيع بن الجراح )ت. 196 أو 197ه( من أعالم الحديث والعبادة يف عصه. روى عن كثريين وروى عنه خلق كثري )الذهبي، سري أعالم النبالء، 

ج 9، ص 140 - 168(. وأبو إبراهيم التيمي هو يزيد بن رشيك التيمي، كان أيًضا من أئمة الكوفة وقد روى عن بعض كبار الصحابة؛ منهم عمر بن الخطاب وأبو ذر الغفاري 

)الذهبي، سري أعالم النبالء، ج 5، ص 60(. وقد تقدمت ترجمة باقي رجاالت السند.

59 سورة املجادلة، اآلية 8.

60 مقاتل بن سليمان، تفسري مقاتل بن سليمان، ج 3 )بريوت: دار الكتب العلمية، 2003(، ص 331 - 332.

61 أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي، كتاب املغازي )الرياض: دار عالم الكتب، 1984(، ص 176. ويذكر محمد بن الحسن الشيباين الخرب نفسه باختالفات بسيطة يف 

"باب املوادعة"، انظر أبو بكر محمد بن أحمد بن أيب سهل الرسخيس، رشح كتاب السري الكبري ملحمد بن الحسن الشيباين )بريوت: دار الكتب العلمية، 1997(، ج 5، ص 3.

62 الواقدي، ص 184.

63 املرجع نفسه، ص 192؛ وانظر أيًضا: أبو زيد عمر بن شبة، أخبار املدينة املنورة )بريدة: دار العليان، د.ت(، ج 2، ص 63 - 65.
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ال بليل وال نهار. الله بذلك عليهم شهيد. فإن فعلوا فرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف حلٍّ من سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونسائهم، وأخذ أموالهم. 

وكتب لكّل قبيلة منهم كتاًبا عىل حدة)64).

والوسيطة، وهو حضور مؤكد  الباكرة  املصنفات اإلسالمية  املدينة" يف  إّن يف هذه األخبار كّلها فكرًة عامًة عن حضور "صحيفة 

أحياًنا، ومحتمل أحياًنا أخرى؛ إذ ال نجد إشارًة رصيحًة إىل الصحيفة. وتظهر أّول اإلشارات املؤكدة للصحيفة بنص طويل من غري سند 

يتكرر يف بعض املصادر الالحقة اعتماًدا عىل ذلك املصدر األول أحياًنا، وبأسانيد أخرى أحياًنا أخرى. ويف ما عدا ذلك، تظهر إشارات إىل 

ما قد يكون بعض أجزاء من ذلك النص الطويل وبأسانيد متعّددة.

والوسيطة  الباكرة  املصنفات اإلسالمية  منها يف  أجزاء مفرتضة  أّي  أو  الصحيفة  لنا وصف حضور  يمكن  ويف جميع األحوال، ال 

بأهّميٍة ما؛ إذ يغيب أّي ذكر للصحيفة يف بعض املصنفات الباكرة األوىل التي نتوقع إشارتها إليها. وقد يكون أوضح مثال لذلك طبقات 

ابن سعد )ت. 230ه(، وهو ُيعّد، بحسب حميد الله، أكرب مصدر للوثائق النبوية)65). والواقع أّن ابن سعد يعرض باستفاضة لحياة الرسول 

ويذكر نصوص كتبه إىل كثري من القبائل بعد الهجرة)66)، بيد أّنه ال يشري ولو عَرًضا إىل صحيفة املدينة.

إضافًة إىل ذلك، ال نجد نص ابن إسحاق كاماًل يف أّي كتاب من كتب الحديث، املشهور منها وغري املشهور. ثّم إننا ال نجد هذا 

النص، حتى يف أغلب مصنفات التاريخ أو الطبقات، بل ال نجد له ذكرًا أصاًل يف أسد الغابة البن األثري )ت. 630ه(، وهو الذي يعرض 

ألهم األحداث التي وقعت للرسول بعد الهجرة إىل املدينة من دون أّي إشارة إىل الصحيفة)67). كما ال نجد ذكرًا لها يف سري أعالم النبالء 

لشمس الدين الذهبي )ت. 748ه( يف عرضه ألحداث ما بعد الهجرة النبوية)68). وال نجد لها ذكرًا أيًضا يف سرية الرسول املختصة يف بداية 

االستيعاب يف أسماء األصحاب البن عبد الرب )ت. 463ه(، عىل الرغم من ذكره، كما يذكر اآلخرون، بناء مسجد املدينة واملؤاخاة بني 

املهاجرين واألنصار يف عقب هجرة الرسول إىل املدينة)69). وكما هي الحال يف املصنفات الُسنية، لم "يظفر البحث يف كتب الشيعة ذكرًا 

كافًيا للصحيفة"، مثلما يشري أحد املفكرين املعارصين الذين يعتقدون يف أصالة الصحيفة التاريخية وأهميتها التأسيسية، فقد ذكرت 

بعض تلك املصنفات إشارات فقط ِلما ُيعتقد أنه الصحيفة أو بعض أجزائها)70).

عالوًة عىل الحضور املتواضع للصحيفة يف املصنفات اإلسالمية الباكرة والوسيطة، ال تخفى مشكالت روايات نصها األطول عن 

أّي مهتّم برواية األحاديث النبوية واألخبار. فأول روايات الصحيفة )رواية ابن إسحاق( ال تقوم عىل سند أصاًل، يف حني ُتضعف رواياتها 

األخرى املسندة أمورًا عديدًة. فرواية ابن أيب خيثمة يظهر فيها كثري بن عبد الله املزين، وقد اُتهم بالكذب رصاحة. أّما رواية ابن سالم 

فهي مرفوعة، وال يذكر فيها الزهري التابعي )أو ربما الصحايب( الذي روى عنه، وإنما يرفع الحديث مبارشًة إىل الرسول. كما أّن بداية 

السند نفسه ال تّصح بسماع يحيى من عبد الله بن بكري وعبد الله بن صالح، فال نعرف تحديًدا الطريقة التي وصلت بها روايتهما إليه. 

التي  الصحيفة  قبل كتابة  أّن هذا األمر كان  السياق من جهة  الدين يف هذا  يقوله شمس  ما  286 )الحظ  السيايس، ص  يف االجتماع  الدين،  64 مقتبس يف: شمس 

"أدمجت اليهود يف مجتمع املدينة"(.

65 حميد الله، ص 29.

66 محمد بن سعد، الطبقات الكربى، ج 1 )القاهرة: مكتبة الخانجي، 2001(، ص 193 - 312. وكما هو معروف، تبدأ كثري من مصنفات الطبقات والرتاجم بسرية الرسول 

سري أعالم النبالء للذهبي، أو مختصًة، كما هو الشأن يف كتاب يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرب،  محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وهي قد تكون مفصلًة، كما هو الشأن يف حالة 

االستيعاب يف أسماء األصحاب )بريوت: دار الفكر، 2006(.

67 عز الدين ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج 1 )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت(، ص 130.

68 الذهبي، سري أعالم النبالء، ج 2.

69 ابن عبد الرب، ج 1، ص 33.

70 زاهد، "املفاهيم الحضارية.."، ص 107.
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وأخريًا، فإّن سند البيهقي إلشارته إىل الصحيفة به مشكالت مماثلة؛ إذ ضّعف بعض نقاد الحديث عثمان بن محمد ويونس بن بكري 

وأحمد بن عبد الجبار، كما أّن عثمان لم يسمعها من مصدره، وربما وصلته "وجادًة")71).

ربما نفهم من بعض تلك األخبار املحتملة عن الصحيفة أنها لم ُتكتب ابتداًء بعد هجرة الرسول إىل املدينة، وإنما كتبت الحًقا، إّما 

بمبادرة من اليهود أنفسهم، وإّما بعد حادثة معّينة، وهي قتل كعب بن األرشف أحد سادة اليهود يف املدينة بأمر من الرسول نفسه. وقد 

يكون االستثناء الوحيد لذلك هو خرب الواقدي عن رغبة الرسول يف استصالح أخالط املدينة وموادعتهم من مسلمني وغريهم. والغريب 

أّن هذا الخرب تحديًدا لم يْلَق اهتماًما من املفكرين املسلمني املحدثني واملعارصين. بيد أّن هذا الخرب، كما رأينا، ال يذكر كيف حّقق 

الرسول رغبته تلك، فال حديث يف هذا السياق عن صحيفة أو كتاب.

من وجهة نظر تاريخية خالصة، لم تْحَظ صحيفة املدينة، إذن، بحضور كبري يف املصنفات اإلسالمية الباكرة والوسيطة، وبالتأكيد ال 

ا من النصوص املؤسسة لرشيعة اإلسالم. وما نراه يف تلك املصنفات هو إشارات إىل كتاب أو صحيفة، ليس معروًفا متى كتبت  تظهر بوصفها نصًّ

تحديًدا، وإن كان قد زيد عىل النص األول لها الحًقا، وإن كان "نص ابن إسحاق" عّدة نصوص ُضّم بعضها إىل بعضها اآلخر يف مرحلة الحقة.

الالحقة  والتداوين  سند،  سلسلة  تدعمه  ال  لها  تدوين  أّول  إّن  إذ  محسومًة؛  ليست  نفسها  التاريخية  الصحيفة  أصالة  إّن  ثّم 

وإن كانت  اختالفات،  أّن هناك  النبوي ومنهاجيتهم. كما  الحديث  نقاد  قواعد  قوية بحسب  إسناد  العموم عىل سالسل  تقوم يف  ال 

بعض  توحي  وأخريًا،  سالم.  بن  القاسم  عبيد  وأيب  إسحاق  ابن  روايتي  بني  الحال  هي  كما  الصحيفة،  روايات  بعض  بني  طفيفًة، 

اإلشارات إىل الصحيفة بأنها، أو بعض أجزائها، قد ُكتبت بعد حادثة بعينها أو لسبب معني، ولم ُتكتب ابتداًء كوثيقة منظمة لشؤون 

املدينة بمبادرة من الرسول وبعد مشاورة مع املجموعات التي سكنت املدينة يف ذلك الوقت، عىل نحٍو مستقّل عن أّي حوادث آنية. 

وقد تكون كّل هذه األمور مفرّسًة لغياب الصحيفة الواضح يف كثري من املصنفات اإلسالمية الباكرة والوسيطة؛ إذ نتوقع أن يكون 

هناك اهتمام بها أو حتى اإلشارة إليها عىل األقّل.

 األدبيات اإلسالمية الحديثة

وحضور الصحيفة يف املصنفات اإلسالمية الباكرة والوسيطة

لم ُيضف العرض السابق إىل حضور صحيفة املدينة يف املصنفات اإلسالمية الباكرة والوسيطة كثريًا ملا هو معروف عنها، باستثناء 

املسلمني  املفكرين  بعض  أّن  فالواقع  الحديث.  مصنفات  وبعض  القرآنية  اآليات  بعض  تفسري  يف  إليها  إشارات  يكون  أن  يمكن  ما 

الصحيفة  أصالة  ناقش  والوسيطة. فمنهم من  الباكرة  املصنفات  الصحيفة يف  يثريها حضور  التي  املشكالت  يغفلوا عن  لم  املعارصين 

مضمونها  ارتباط  وناقش  فيها،  ُكتبت  التي  األوضاع  تناول  من  ومنهم  ُكتبت.  منذ  ثابت  نص  ذات  وثيقًة  بوصفها  ووحدتها  التاريخية 

أغلب هؤالء  تقويم  أثر يف  أّي  بالرضورة  لم يرتتب عليه  أّن ذلك  بيد  بالدولة واملجتمع.  الصلة  الحديثة ذات  واملبادئ  بمبادئ اإلسالم 

املفكرين لتاريخانية الصحيفة أو تقديرهم ألهميتها، مع وجود بعض استثناءات فردية قليلة.

نبدأ بتلك االستثناءات، حيث رّصح بعض املفكرين املسلمني يف العص الحديث بأحكام رصيحة تجاه الصحيفة. فقد اسرتاب بعض 

هؤالء يف أصالة الصحيفة التاريخية؛ إذ ذهب يوسف العش إىل أنها موضوعة، مالحًظا أنها "لم َتِرد يف ُكتب الفقه والحديث الصحيح 

71 عن "الوجادة" طريقًة لتحّمل الحديث، انظر: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصالح، مقدمة ابن الصالح ومحاسن االصطالح )القاهرة: دار املعارف، 1989(، 

ص 358 - 361.
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رغم أهميتها الترشيعية"، بل ذهب إىل القول بتعمد ابن إسحاق حذف إسناد الصحيفة لورود كثري بن عبد الله فيه)72). ويتفق التميمي 

مع العش يف أّن الصحيفة قد "وضعت وضًعا"، مرجًحا أن يكون واضعها هو ابن هشام )ت. 218ه(؛ ذلك أنه هو الوحيد الذي يذكرها 

يف روايته لسرية ابن إسحاق، يف حني ال تذكرها الروايات األخرى)73).

اإلطناب،  إىل  تميل  إّنها  إذ  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص"؛  كتبها  التي  املكاتبات  لغة  مع   )...( تتناسب  "ال  الصحيفة  لغة  أّن  التميمي  ويضيف 

واستخدام املفردات الغريبة )مثل "يوتغ" و"مفرح" و"دسيعة" و"يبيء"( وهو ما يشبه أسلوب ابن هشام)74)، كما أّن الصحيفة أهملت 

أهّم قبائل املدينة اليهودية يف ذلك الوقت، وهي بني قينقاع، وبني النضري، وبني قريظة)75). وقد يكون عدم وجود اهتمام كبري بالصحيفة 

املفكرين من  أّن من  بإشكالياتها)76)؛ من جهة  مرتبًطا  األقّل،  أو حتى ذكرها، عىل  واملعارصة  الحديثة  األدبيات اإلسالمية  بعض  يف 

يفضلون إهمالها بالكّلية، بداًل من االنزالق إىل موقف تربيري ربما ال يكون مقنًعا، وربما ال تكون هناك حاجٌة إليه ملّحٌة أصاًل.

التي  املناقشات األخرى  التاريخية وأهميتها كوثيقة، يظهر يف أغلب  القاطعة يف ما يخص أصالة الصحيفة  املواقف  ماعدا هذه 

تتناول حضور الصحيفة يف املصادر اإلسالمية الباكرة والوسيطة حرٌص واضح عىل التقليل من شأن تلك املشكالت بداًل من التعامل 

معها بحيادية وموضوعية. ففي حني يصح زاهد بأّن الصحيفة "لم يهتم بشأنها املؤرخون وأهملوا دراستها"، فإّن ذلك ال يمنعه من 

االستفاضة يف املفاهيم الحضارية التي يمكن أن نستقيها منها)77).

التاريخية  صدقيتها  يف  يؤّثر  نحٍو  عىل  تثريها  التي  واملشكالت  املختلفة  الصحيفة  ألسانيد  يعرض  فهو  العمري،  ضياء  أكرم  أّما 

بنصها الذي يورده ابن إسحاق. ويذكر العمري مشكالت جرح بعض الرواة يف تلك األسانيد، ومشكالت عدم اتصال بعض أسانيدها 

أو غيابها تماًما، كما يذكر املشكالت التي تتعلق بطريقة "تحمل" الرواية؛ أي حصول الراوي عليها من مصدره. ومع اعرتافه الضمني 

بأنه ال يوجد للصحيفة سنٌد واحد بال مشكالت، فإنه مازال قادرًا عىل تأكيد أنه "إذا كانت الوثيقة بمجموعها ال تصلح لالحتجاج بها يف 

األحكام الرشعية، سوى ما ورد منها من كتب الحديث، فإنها تصلح، أساًسا، للدراسات التاريخية التي ال تتطلب درجة الصحة التي 

الصحيفة  أسانيد  أّن  القوة")78)، مؤكًدا  إكسابها  تتضافر يف  الوثيقة وردت من طرق عديدة  أّن  الرشعية، وخصوًصا  تقتضيها األحكام 

املختلفة "تعاضد بعضها ببعضها اآلخر")79)، ومن ثّم يمكن لنا أن نطمنّئ إىل أصالتها التاريخية.

بعضهما)80)، ويفرق  ُجمعتا إىل  ثّم  أنها كانت يف األصل صحيفتني  إىل  التاريخية من يميل  الوثيقة  قبلوا أصالة  كما نجد فيمن 

بعضهم اآلخر بني املعاهدة )أي الصحيفة(، وقد كتبت بعد الهجرة مبارشًة، وموادعة بعض قبائل اليهود املشار إليها يف بعض املصنفات 

72 يف تقديمه لرتجمة كتاب الدولة العربية وسقوطها )الحاشية 21، ص 19(. وهذا الرأي ينسب إىل يوسف العش يف أكرث من مصدر ثانوي )عىل سبيل املثال، انظر: 

العمري، ص 37(. ولم يتسنَّ لكاتب هذه الدراسة الحصول عىل هذه الرتجمة للتحقق من ذلك بنفسه.

73 هادي عبد النبي التميمي، "قراءة جديدة يف صحيفة املوادعة بني القاطنني يف املدينة املنورة"، يف: زاهد، وثيقة املدينة، ص 177.

74 املرجع نفسه، ص 179 - 180. وقد نستغرب رأي التميمي املتعّلق بغرابة بعض ألفاظ الصحيفة؛ إذ إننا ال نعدم وجود ألفاظ "غريبة" بهذا املعنى يف القرآن نفسه.

75 املرجع نفسه، ص 182.

76 عىل سبيل املثال، انظر: يوسف القرضاوي، من فقه الدولة يف اإلسالم: مكانتها.. معاملها.. طبيعتها.. موقفها من الديمقراطية والتعددية واملرأة وغري املسلمني 

)القاهرة: دار الرشوق، 2001(؛ إذ ال يشري القرضاوي إىل الصحيفة.

77 زاهد، "املفاهيم الحضارية.."، ص 127.

78 العمري، ص 38. ويف هذا السياق، يستثني العمري "نصوًصا من الصحيفة، وردت يف كتب األحاديث بأسانيد متصلة وبعضها أوردها البخاري ومسلم، فهذه النصوص 

هي من الحديث الصحيح وقد احتج بها الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم"، املرجع نفسه. وقد تمت اإلشارة إىل بعض تلك النصوص يف صحيح البخاري.

79 خلف، ص 23. ويستشهد خلف برأي أكرم ضياء العمري املتفق معه كما تمت اإلشارة إىل ذلك سابًقا يف هذه الدراسة.

80 انظر العمري، ص 39 - 41.



كانون الثاين / يناير 2016العدد  3

80

واألنصار  املهاجرين  بني  الرسول  كتبها  أخرى  ووثيقة  بدر،  قبل  وكانت  اليهود،  موادعة  بني  بعضهم  يفرق  كما  والوسيطة)81)،  الباكرة 

تتناول املعاقل)82).

كلتا  تبدو عملية ضّم نصوص  إذ ال  املفرتض؛  ونصها  الصحيفة  تاريخانية  قدٍح يف  أّي  يعني  املذكور ال  اليقني  كّل عدم  أّن  بيد 

الصحيفتني تمّثل إشكاليًة معّينًة حتى يف نظر من تناولوا هذه النقطة. ثّم إّن بعض األدبيات الحديثة واملعارصة تشري إىل الرواية التي 

تذكر كتابة الصحيفة بناًء عىل طلب من الرسول يف ُعقب حادثة بعينها)83)، بمعنى أّن الصحيفة كانت نتاج أوضاع معّينة ولم تتّم كتابتها 

يف إثر هجرة الرسول محمد إىل املدينة وبمبادرة منه بمعزل عن أوضاع طارئة.

بمجتمع  املحيطة  لألوضاع  تبًعا  وتتطور  تتولد  كانت  وتنظيمات،  وقوانني  "التزامات  بمنزلة  الصحيفة  أّن  إىل  بعضهم  ويذهب 

املدينة")84). ونجد من يصح بأنها ُكتبت بعد بدر، ولم ُتكتب ُبعيد هجرة الرسول إىل املدينة)85). كما الحظ أحد املفكرين أننا ال نعلم إن 

كانت بنود هذه الصحيفة قد صيغت يف إثر مفاوضات ألّن ديباجتها ال تذكر فريًقا ثانًيا فاوضه الرسول أو تعاهد معه)86). بيد أّن كّل ذلك 

ا مؤسًسا. وال يقتص هذا الفهم عىل من عّد الصحيفة "دستورًا"،  الغموض حول مالبسات كتابة الصحيفة لم يمنع النظر إليها بوصفها نصًّ

باملعنى الحديث، ولكنه ينطبق أيًضا عىل من عّدها "معاهدًة")87)، أو "ميثاقا مدنًيا")88)، أو كتاًبا واجب التنفيذ فيه "بياُن األمور التي يرى 

]الرسول[ وجوب اتباعها")89).

وأخريًا، نجد من يصح ببدائية لغة الصحيفة، مالحًظا تكونها "من جمٍل قصرية بسيطة وغري معّقدة الرتكيب ويكرث فيها التكرار"، 

عىل خالف من أشار إىل دقة صوغها، كما رأينا. ومن املفكرين من يذهب إىل القول إّن "الرتكيب الداخيل للصحيفة ال يخلو من تشويش، 

و]إنها[ تفقد يف بعض مقاطعها التسلسل املنطقي لألفكار واملبادئ التي تشتمل عليها")90). بيد أّن صاحب الرأي األول نفسه يصادر 

مألوفًة يف عص  كانت  وتعابري  الصحيفة "تستعمل كلمات  دليل - أّن  مؤكًدا - من دون  التاريخية،  الوثيقة  أصالة  ما يخص  داللته يف 

الرسول، ثّم قل استعمالها يف ما بعد حتى أصبحت مغلقًة عىل غري املتعمقني يف دراسة تلك الفرتة")91).

ا عىل أصالتها التاريخية، وليس العكس. وقد أدرك  واألمر املالَحظ يف هذا السياق، أّن لغة الصحيفة البسيطة قد تكون دلياًل قويًّ

بعض املفكرين املسلمني ذلك)92)، يف حني ظّن بعضهم اآلخر، يف ما يبدو، أّن االعرتاف بتلك البساطة قد ُيضعف من شأن نص الوثيقة 

بوصفه نًصا ترشيعًيا مؤسًسا؛ إذ يفرتض أن تكون تلك النصوص محكمة الَصْوغ، حتى وإن ُكتبت منذ أكرث من ألف وأربعمئة عاٍم. وإذا 

81 زينب فاضل مرجان، وحسن جاسم محمد، "اليهود يف وثيقة املدينة بني املعاهدة واملوادعة". يف: زاهد، وثيقة املدينة، ص 70.

82 العيساوي، ص 35.

83 شمس الدين، يف االجتماع السيايس، ص 286.

84 جواد كاظم النص الله وشهيد كريم محمد الكعبي، "وثيقة املدينة يف رؤى االسترشاق"، يف: زاهد، وثيقة املدينة، ص 228.

85 صالح أحمد العيل، "تنظيمات الرسول اإلدارية يف املدينة"، مجلة املجمع العلمي العراقي، املجلد 17 )1969(، ص 53.

86 املرجع نفسه، ص 52.

87 هيكل، ص 226؛ وانظر أيًضا: محمد الغزايل، فقه السرية )القاهرة: دار الرشوق، 2000(، ص 141.

88 محمود عكاشة، تاريخ الحكم يف اإلسالم: دراسة يف مفهوم الحكم وتطوره )القاهرة: مؤسسة املختار للنرش والتوزيع، 2002(، ص 151.

89 العيل، ص 51.

90 شمس الدين، يف االجتماع السيايس، ص 322.

91 العيل، ص 51 - 52.

92 من هؤالء أكرم ضياء العمري نفسه، انظر: العمري، ص 38؛ إذ يشري إىل رأي العيل مؤيًدا له.
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كانت معالجة املفكر محمد مهدي شمس الدين للوثيقة هي أفضل معالجة، فإنه ال يزال قادرًا عىل توظيفها يف التأصيل ألفكار املواطنة 

والدولة والسيادة وغريها)93).

خالصة األمر أّن األدبيات اإلسالمية الحديثة واملعارصة التي تناولت مشكالت حضور الصحيفة يف املصادر الباكرة والوسيطة، 

ذلك  استخدام  احتمال  لتفادي  بل  تاريخية،  بحيادية  لتناولها  ساعيًة  َتْبُد  لم  كبري،  حّد  إىل  وفردية  ا  جدًّ قليلة  استثناءات  وجود  مع 

يف  املسلمني  املفكرين  هؤالء  بعض  املوقف  هذا  أوقع  وقد  أهميتها.  أو  الصحيفة  تاريخانية  يف  للقدح  واإلشكايّل  املتواضع  الحضور 

يقبل  بناء عىل أسانيد وثيقة معّينة، حجيتها بوصفها مصدًرا ترشيعًيا، وأن  باحث ما،  املفهوم أن يرفض  تناقضات عديدة. فمن غري 

يف الوقت نفسه أصالتها بوصفها وثيقًة تاريخيًة. فالوثيقة، من وجهة نظر منطقية خالصة، إّما أن تكون أصيلًة، وإّما أن تكون غري 

أصيلة، وال ثالث لهذين االحتمالني. كما أّن طريقة تحقيق ذلك ليست واضحًة. فالصحيفة تشتمل، بالفعل، عىل أحكام ترشيعية، 

الحديثة  اإلسالمية  القراءة  بحسب  املبادئ،  تلك  أّن  كما  وتؤسسها.  الصحيفة  يف  قراءتها  تتّم  التي  "املبادئ"  بتلك  تختلط  وهي 

نصوص  يف  ليست  مبادئ  الصحيفة  يف  تكن  ولم  األحكام  استبعدنا  فإذا  نفسها.  املؤسسة  اإلسالم  نصوص  مبادئ  هي  للصحيفة، 

أخرى، تساءلنا: ما الحاجة إليها إذن؟

مصادرها  تصح  وال  املعتمدة،  الحديث  كتب  يف  َتِرد  ال  الصحيفة  أّن  العيل  أحمد  صالح  املفكر  يالحظ  قريب،  آخر  مثال  ويف 

الباكرة والوسيطة بأوضاع كتابتها أو تاريخ ذلك أو حتى اسم كاتبها "كما هو شأن الكتب واملعاهدات التي كان يعقدها الرسول"، 

الرغم  وعىل  واحدًة".  وثيقًة  وجعلهما  روايته  يف  سحاق  ابن  "جمعهما  صحيفتان  األصل  يف  أنها  عىل  يدل  ما  وجود  عن  فضاًل 

وأمنًيا  ترشيعًيا  أهميتها،  جوانب  تنوع  عن  حديثه  ذلك  إىل  يضاف  مزورة"،  وغري  أصيلًة  "وثيقًة  َيعّدها  العيل  فإن  ذلك،  كّل  من 

وأخالقًيا)94). وتنظيمًيا 

 صحيفة املدينة بني املصنفات اإلسالمية الباكرة والوسيطة

واألدبيات اإلسالمية الحديثة

ال تهدف هذه الورقة إىل التقليل من شأن النص الذي هو محّل الدراسة. ففي حال افرتاض أصالتها التاريخية، وبصف النظر عن 

كونها ُكتبت دفعًة واحدًة أو عىل مراحل، أو كانت بمبادرة من الرسول أو نتاًجا ألوضاع آنية معّينة، فإنها قد تعدُّ فعاًل "إنجازًا" يف السياق 

الحضاري الذي حدثت فيه.

بيد أّن هذا السياق الحضاري تحديًدا يحّتم علينا أاّل نقرأ يف الصحيفة ما ال يمكن قراءته فيها، أو ما ال يمكن نسبته إىل الزمن 

الذي ُكتبت فيه. فإذا كان اإلسالم قد شّكل طفرًة حضاريًة كبريًة يف حياة العرب، فإّن الطفرات ال يمكن تقييمها إال باإلشارة إىل ما كان 

قبلها وما كان يف وقتها، وال يمكن لها هي نفسها أن تتجاهل ذلك الواقع الذي تحدث فيه وتسعى لتغيريه. وحتى التفكري يف االتفاق 

عىل مبادئ متجاوزة للقبائل يف حّد ذاته عىل نحٍو نسبي وليس مطلًقا؛ فالنص مازال يذكر القبائل بأسمائها)95) يف بيئة تقوم عىل األعراف 

القبلية كان إنجازًا، ولكنه ربما كان من وحي سابقٍة تمّثلت بحلف الفضول مثاًل.

93 انظر يف ذلك شمس الدين، الحكم واإلدارة، ص 531 - 539.

94 العيل، ص 52.

95 يرى شمس الدين أّن ذلك كان بهدف الحفاظ عىل التنوع القَبيل القائم، انظر كتابه: يف االجتماع السيايس، ص 292 - 294.
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كما كان تدوين تلك املبادئ يف ثقافة شفهية ُيعّد إنجازًا، ولكنه ربما قام عىل سوابق أخرى مّهدت له من كتابة بعض النصوص؛ 

إىل  املسلمني  بعض  هجرة  بعد  املسلمني  قريش  مقاطعة  صحيفة  كتابة  حتى  أو  ذلك،  التاريخية  املصنفات  وصف  بحسب  كاملعلقات، 

الحبشة)96)، من دون أن ينتقص ذلك من دور اإلسالم املحوري)97).

من املؤّكد أّن تلك السوابق كانت تمّهد لفكرة العقد املكتوب، وقد تكون الطفرة التي أحدثها اإلسالم متمّثلة، أساًسا، بتحويل 

امللوك  بعض  إىل  املكتوبة  الرسول  رسائل  تدعمه  وهو ما قد  قاعدة،  إىل  مثاًل(،  )كالديون  الشخصية  وأحياًنا  املهمة،  النصوص  كتابة 

الذين  الحرب  لو كان ذلك من أرسى  الكتابة حتى  املسلمني  بتعّلم  اهتمامه  إطار دعوتهم إىل اإلسالم. ُيضاف إىل ذلك  والحكام يف 

القاعدة، كما هو شأن كّل التطورات الحضاريَة، أخذت وقتها لرتسخ، بخاصة يف العصور القديمة التي ظهر اإلسالم  يعادونه. وهذه 

يف أواخرها بحسب التحقيب املتداول للعصور التاريخية.

واملستضعفني؛  بالضعفاء  الواضح  اهتماَمها  الصحيفة  يف  الالفتة  الجوانب  عن  الحديث  سياق  يف  نضيف  أن  لنا  يمكن  وأخريًا، 

القرآن  التخفيف عنهم ما أمكن. ويرتبط كّل ذلك بوضوح بنصة  إذ تذكر "املُفَرح" و"العاين" و"املظلوم" و"األسري" وغريهم، بهدف 

للفئات املستضعفة بصفة عامة، وهو ما جذب كثريًا منهم لإلسالم قبل الهجرة وبعدها.

كّل ذلك يمكن قوله بطمأنينة عن الصحيفة، وقد نتفق بدرجة أو بأخرى مع الرأي القائل إنها "فتح جديد يف الحياة السياسية والحياة 

املدنية يف عالم يومئذ")98). بيد أّن ذلك ال يربّر بالرضورة النظر إليها عىل أنها "أول وثيقة إنسانية نظمت حياة الناس يف األرض")99)، أو 

تتجاوزها يف  لم   )...( وثيقة سياسية  وأعظم  "أكرب  أنها  أو  العالم")100)،  بتأسيس مجتمع سيايس يف  الصلة  النصوص ذات  "أقدم  أنها 

روحها وداللتها أّي وثيقة تاريخية معروفة اليوم")101)، أو أنها "العقد االجتماعي األول يف تاريخ البرشية")102)، أو أنها ظّلت "أصاًل من 

الثالث  السلطات  )...( مصدر  الصحيفة "حددت  إّن  القول  أّن ذلك ال يرّبر  والتنظيم")103). كما  الترشيع  إليها يف  التي يرجع  األصول 

الترشيعية، والقضائية، والتنفيذية")104)، أو أنها "شّكلت منعطًفا دينًيا، وسياسًيا، وحضارًيا، عىل مستوى البرشية جمعاء")105). كما ال يرّبر 

تميز الصحيفة يف سياقها املقارنة بينها واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )1948م()106)، أكان ذلك بهدف إثبات تفوقها عليه، أو حتى 

مضارعتها له.

96 انظر يف ذلك، ابن إسحاق، ج 2، ص 5.

97 يقول حميد الله يف رشحه لدور اإلسالم يف تشجيع الكتابة عند العرب: "وال يقال إّن الرواية الشفوية هي وحدها التي اعتمد عليها يف أوائل اإلسالم، إذ إّن املسلمني 

َهاَدِة َوَأْدىَن َأاَلّ َتْرَتاُبوا﴾. ومن ثّم كتب النبي ملسو هيلع هللا ىلص جميع املحالفات  قد أمروا أن يكتبوا جميع ما فيه من حقوق العباد ويستشهدوا عليه فإّن ﴿َذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد الَلِّه َوَأْقَوُم ِللَشّ

واملعاهدات مع القبائل وامللوك سوى ما كتب إليهم من املراسالت. ويقال إّن أمري املؤمنني عمر كانت عنده نسخ العهود واملواثيق ملء صندوق، ولكنها احرتقت حني احرتق 

الديوان يوم الجماجم سنة 82 للهجرة. والذي بقَي بعد ذلك قضت عليه رصوف الزمن وغارة التتار"، انظر: حميد الله، ص 24.

98 هيكل، ص 228. وقد نالحظ أّن معارص هيكل عباس محمود العقاد الذي اشرتك معه يف كثري من األمور - منها االهتمام بالفكر والسياسة مًعا - ال يبدو أنه نظر إىل 

الصحيفة عىل أنها دستور، فهو ال يذكرها يف معرض حديثه عن عبقرية محمد السياسية أو اإلدارية، وإنما يذكرها فقط يف إشارة عابرة عىل أنها من أمارات "بالغته وإبالغه" 

)العقاد، عبقرية محمد، ص 72(.

99 الحمداوي، ص 430.

100 "مقدمة" مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، يف: زاهد، وثيقة املدينة، ص 7.

101 الشعيبي، ص 26.

102 عمر عبيد حسنة، "تقديم" لكتاب وثيقة املدينة: املضمون والداللة ألحمد قائد الشعيبي، سلسلة كتاب األمة، العدد 110 )2005 - 2006(، ص 2.

103 القاسمي، ج 1، ص 43.

104 الصاليب، ص 329.

105 نارص، "املعاهدات يف اإلسالم"، ص 1.

106 الشوايل، ص 183 - 186.



83

دراســات دستور املدينة: قراءة يف تاريخ نص

الحديثة  واإلعالنات  واالتفاقيات  الدساتري  وبعض  بينها  املقارنات  تلك  فمثل  الصحيفة.  من  االنتقاص  هو  بذلك  املقصود  ليس 

تفرتض أّن تصور املجتمع الفاضل عند مؤلفي كّل تلك الوثائق واحٌد، وهو افرتاض عىل درجة من البساطة تغفل االختالفات القيمية 

العميقة بني الحضارات واملجتمعات والتطور املستمّر والحتمي لتلك القيم داخل كّل حضارة ومجتمع.

بني  التامة  واملساواة  املطلقة،  العدالة  ما يحّقق  واملبادئ  القواعد  "فيها من  أّن  الزعم  الصحيفة يف سياقها  تميز  يرّبر  وأخريًا، ال 

البرش")107). فبحسب النظرة الكونية للحضارة نفسها التي ظهرت فيها الصحيفة، ال مكان أصاًل للمطلق وال للتام يف عالم البرش)108). 

ومع كّل ذلك، ال يمكن النظر، تاريخًيا، إىل صحيفة املدينة عىل أنها من النصوص التي جرى بها تأسيس الحضارة اإلسالمية والتنظيم 

والفكر السياسينْي. وقد يكون الدليل الكايف عىل ذلك هو االهتمام الضئيل الذي أولته إياها املصنفات اإلسالمية الباكرة والوسيطة ذات 

الصلة بها.

ا إىل السياق الذي ظهرت فيه تلك الوثيقة، وانتمى كثري منهم إىل  كان األحرى بمؤلفي تلك املصنفات - وقد كانوا أقرب تاريخيًّ

العربية - أن يسهبوا يف الحديث عن تلك الصحيفة  ثقافات أخرى يف الرشق األدىن أكرث تقدًما يف فكرها السيايس من عرب الجزيرة 

من حيث مضمونها وصوغها يف حال اعتقادهم أهميتها كنّص من نصوص اإلسالم املؤسسة. وقد أغفلت األدبيات العربية اإلسالمية 

الحديثة ذلك الغياب للصحيفة يف املصنفات اإلسالمية الوسيطة واملعارصة، أو تغافلت عنه. فال نجد إال إشارات عابرًة لذلك الغياب يف 

كتب الفقه والحديث، مثاًل، عىل الرغم من "أهميتها الترشيعية")109).

إّن غياب الصحيفة يف املصنفات الباكرة والوسيطة قد يكون دلياًل عىل شّك مؤلفي تلك املصنفات يف أصالتها التاريخية، بيد أّن 

هذا يعّد احتمااًل واحًدا. والواقع أّن أدلة أصالة الصحيفة التاريخية قد تكون أفضل من كثري من األخبار التي اعتمدها مؤلفو املصنفات 

التاريخية الوسيطة مثاًل، سواء كان ذلك من ناحية ورودها كاملًة يف بعض املصنفات بأسانيد مختلفة يف القوة وإن كانت االختالفات يف 

ا، أو من خالل النقد الداخيل لها من زاوية لغتها وأسلوبها ومحتواها)110). املنت قليلًة نسبيًّ

الباكرة والوسيطة هو أنها لم تكن لها تلك  االحتمال اآلخر الذي قد يفرس غياب االهتمام بالصحيفة يف املصنفات اإلسالمية 

إىل  أخرى  مرًة  ينقلنا  آخر  سؤال  ذلك  يفرس  وقد  واملعارصين.  املحدثني  املسلمني  املفكرين  عند  بها  حظيت  التي  "الترشيعية"  املكانة 

العص الحديث، هو: ملاذا اكتسبت صحيفة املدينة هذه األهمية الترشيعية يف نظر املفكرين املسلمني يف العص الحديث؟ والواقع أنه 

ال يمكننا اإلجابة عن هذا السؤال إال من خالل فهم السياق الذي عاش فيه هؤالء املفكرون، وهو سياق معروف، ويعرتف بتأثريه 

كثري ممن دأبوا يف إنكاره.

107 الصاليب، ص 332.

108 ال نلتفت كثريًا إىل مبالغات من قبيل أّن الصحيفة "قد أطنب ]فيها[ املؤرخون واملسترشقون عىل مدار التاريخ اإلسالمي"، انظر: محمد مسعد ياقوت "دستور املدينة: 

مفخرة الحضارة اإلسالمية"، صيد الفوائد، عىل الرابط:
http://www.saaid.net/mohamed/234.htm;

وانظر: خلف، ص 31؛ وانظر أيًضا عبد األمري عبد حسني دكسون "املسترشقون ووثيقة املدينة"، يف الديرشوي، ص 193(، أو أنها حظيت "بهذا الرواج والذيوع والقبول الواسع 

النطاق بني املحدثني، وكّتاب السرية، والفقهاء، واملؤرخني، واألوساط العلمية والفكرية يف املجتمع اإلسالمي" )نارص، ص 3(. فقد رأينا أّن الصحيفة لم تحَظ بأّي حضور 

قريب من هذا الوصف يف املصنفات اإلسالمية الباكرة والوسيطة. كما أننا ال نلتفت إىل زعٍم من قبيل أّن الصحيفة قد "جسدت )...( يف بعض بنودها مالمح السياسة الجنائية 

الحيدري، "السياسة  إبراهيم  الجنائية" )جمال  املبادئ  أروع  والتي تضمنت  القديمة والحديثة،  القوانني  والتي نهجت عىل منوالها  الكريم )ص(،  الرسول  اعتمدها  التي 

الجنائية يف وثيقة املدينة"، يف: زاهد، وثيقة املدينة، ص 131(. فصاحب الرأي نفسه ال يقّدم دراسًة تاريخيًة تأصيليًة معمقًة وموثقًة تدعم هذا الزعم.

109 العمري، ص 37.

110 بشأن هذا النقد، انظر، عىل سبيل املثال: العمري، ص 38 - 39؛ وانظر: شمس الدين، يف االجتماع السيايس، ص 310 - 327.

http://www.saaid.net/mohamed/234.htm


كانون الثاين / يناير 2016العدد  3

84

فحني "اصطدم" بعض املسلمني بأفكار الحداثة الغربية يف مناطق مختلفة من العالم اإلسالمي خالل القرنني املنصمني، ظهرت 

بتلك األفكار وسعى الستعارتها من دون أن يستشعر حاجًة إىل "تأصيلها"، يف حني نظر فريق  الفريق األول  ُبِهر  ثالث فرق منهم. 

آخر إليها بارتياب شديد عىل نحٍو أفقده القدرة عىل محاولة فهمها. أّما الفريق الثالث، فقد رحب ببعض تلك األفكار وإن انقسم بنفسه 

إىل تيارين فرعيني. فرأي الفريق األول هو أّن استعارة بعض تلك األفكار "املستحدثة" ال تمّثل تهديًدا لهوية املسلم إذا لم تناقض 

أّي معتقد من معتقداته األساسية. ويعتمد هذا التيار، أساًسا، عىل منهاجية فقهية يف اختبار ذلك التناقض قائمة، أساًسا، عىل مبدأ أّن 

"األصل يف األشياء اإلباحة"، أو أّن "املسكوت عنه مباح". ويف املقابل، سعى التيار الثاين إلثبات أّن كثريًا من تلك األفكار ليس غريب 

عن اإلسالم أصاًل، وإنما هو متجذر يف تراثه النظري والعميل. ويف سبيل إثبات ذلك، يعيد هذا التيار، معتمًدا عىل منهاجيات تاريخية 

"حديثة" متمّثلة بقراءة التاريخ يف ضوء تلك األفكار الحديثة نفسها التي يسعى إلثبات تأصلها يف ذلك التاريخ.

أنهما األقل وزًنا. وبحسب  َيْعِن ذلك بالرضورة  الفريقني األولني كاَنا دائًما األقل عدًدا، وإن لم  إّن  القول، بصفة عامة،  يمكن 

الثاين  الفريق  تنتمي إىل  أو غري مسلمني. يف حني  العلمانيني، مسلمني كانوا  املثقفني  الفريق األول مجموعة  تنتمي إىل  ما هو شائع، 

التيارات الدينية اإلسالمية، والسلفية منها خاصًة، عىل تعّددها.

واملعارصة،  املزاوجة بني األصالة  إىل  الساعي  التجديدي"  "الفكر  تنوًعا، فيضم أصحاب  وربما  الثالث واألكرث عدًدا  الفريق  أّما 

الدينية. ويتكّون  الدينية وغري  التعليمية  املؤسسات  والرتاث والحداثة، من رجال دين ومثقفني وحركيني إسالميني من متخرجني يف 

هؤالء يف األغلب من التيارين الفرعيني السابق ذكرهما. كما أّن هذا الفريق املوسوم بـ "الفكر التجديدي" قد يضم طوائف من القوميني 

والعلمانيني الرافضني للخضوع لهيمنة الغرب الثقافية، والناظرين إىل اإلسالم نظرة تتجاوز بعده الديني العقدي والعميل.

وينتمي أغلب املنضوين إىل الفريق الثالث إىل التيار الفرعي الثاين الذي يسعى للتأصيل الفكري لألفكار الحديثة. وال نعدم وجود 

أفراد من السلفيني القادرين عىل فهم األفكار الحديثة والتعامل معها بإيجابية. وهؤالء ينتمون يف األغلب إىل التيار الفرعي األول؛ إذ 

بعًضا منهم  التاريخي  التأصيل  أو مأثورات، وإن أغرت فكرة  أّي نصوص  الحداثة عىل عدم تعارضها مع  يستند قبولهم لبعض أفكار 

أحياًنا. ويف كلتا الحالتني، فإّن ذلك التيار هو الذي ظّل يقوم بـ "التفتيش" يف الرتاث اإلسالمي الباكر بغية العثور عىل نصوص أو أخبار 

قد تدعم مرشوعية بعض األفكار الحديثة وتأّصلها دينًيا أو حضارًيا.

أثَّر السياق الذي ُتقرأ فيه الصحيفة يف العص الحديث، إذن، يف ما يقرؤه املفكرون املسلمون فيها. ويختلف ذلك السياق عن 

السياق الذي ُقرئت فيه الصحيفة يف العصور اإلسالمية الباكرة والوسيطة. فلم يكن ملعارصي الوثيقة ومؤرخيها األُول أو الالحقني تلك 

النظرة للدولة واملجتمع من حيث اإلقليم، والُسلطة بأنواعها، والشعب، وما يرتبط بكل ذلك من مبادئ السيادة، واملواطنة، والعالقات 

الدولية، وحقوق اإلنسان، والتعّددية الدينية والثقافية، وغريها)111). وال نبالغ إذا قلنا إّن شخًصا ما من معارصي الوثيقة ما كان ليفهم 

كثريًا مّما ُيكتب عنها اآلن. وليس ذلك من جهة غرابة األلفاظ واملصطلحات فحسب، بل من جهة غرابة األفكار نفسها التي ُتعرّب عنها 

تلك األلفاظ واملصطلحات.

نسبتها إطالًقا إىل  فإنه ال يمكن  املبدأ،  ناحية  للصحيفة مرشوعًة من  الحديثة  القراءة  تلك  إن كانت  ويف جميع األحوال، حتى 

و"مقصد  القارئ"،  "تفسري  بني  والقاطع  الواضح  التفريق  العلمية  األمانة  بل  والتاريخانية  املوضوعية  تتطلب  أخرى،  بعبارة  التاريخ. 

111 لدراسة تفصيلية يف هذا الشأن، انظر: الشعيبي.
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املؤلف". وكما يرتبط هذا املقصد بسياق املؤلف، يرتبط التفسري بسياق القارئ بصفة عامة، وبالقدر الذي يستوعبه كّل قارئ من ذلك 

السياق بحسب علمه وخربته وثقافته بصفة خاصة.

إضافًة إىل تغري السياق، وهو التطور األول املرتبط بالقراءة اإلسالمية الحديثة لنص الصحيفة املعتمد اآلن، يمكن إضافة تطور ثاٍن 

لِحق بالصحيفة نفسها يف العقود األخرية. وقد رأينا أّن أّول ذكر لنص الصحيفة يف مصدر تاريخي )سرية رسول الله البن إسحاق( كان 

النص األطول الذي ينسب إليها، وأّن ذلك النص ُذكر مرتني بعد ذلك عىل األقل )عند ابن سيد الناس وابن كثري(. بيد أّن إشارات أخرى 

إىل النص يف املصنفات الباكرة والوسيطة تدل عىل أنه لم يكن ثابًتا عىل هيئته تلك. فبعض اإلشارات إىل الصحيفة توحي باقتصارها عىل 

بعض ذلك النص األطول، كما قد تدل إشارات أخرى عىل أنه كان هناك أكرث من صحيفة وأكرث من نص. وقد رأينا انعكاس كّل ذلك 

يف األدبيات اإلسالمية الحديثة التي اهتمت بأصالة الصحيفة التاريخية ومحتواها.

عموًما، كان نص الصحيفة يف قرون اإلسالم الباكرة والوسيطة يف حالة "ميوعة"، بمعنى أنه كان يزيد وينقص بحسب ما يصل 

كّل مصنف، أو بحسب ما ُيهتّم بإيراده منه، أو ربما تغريت بعض أجزائه إّما عمًدا أو سهًوا كما هي الحال مع أّي نص. والواقع أّن نص 

الصحيفة قد مّر بمرحلة ميوعة سابقة حني انتقل بطريق الرواية الشفهية حتى من دون محتًوى معنّي خالل النصف األول من القرن 

الثاين الهجري )وهي الفرتة التي كتب فيها ابن إسحاق سريته(.

التي  املكتوبة  النصوص  بعكس  بها(،  الوثوق  يمكن  أنه ال  إطالًقا  يعنى  )وهو ما ال  بامتياز  بـ "امليوعة"  الشفهية  الرواية  وتتسم 

تكتسب صفة الثبات ومن ثّمة ُتؤّسس سلطتها كنص )إال إذا تعرضت لتحريف أو تصحيف مقصود أو غري ذلك(. ويفرس ذلك حرص 

تزيد  كانت  األحاديث  أّن  بمعنى  بـ "امليوعة"؛  شفاهًيا  املنقول  النبوي  الحديث  اتسم  حني  يف  القرآن.  كتابة  عىل  البداية  من  املسلمني 

أو تنقص، بحسب املكان والزمان وجهد رواة الحديث ونقاده وما إىل ذلك - حتى تّم تقييده )أي تدوينه(، عىل نطاق واسع يف نهايات 

القرن الثاين وخالل القرن الثالث الهجريني. ويف الوقت الراهن، أصبحت هناك مصنفات حديث "ثابتة" اكتسبت ُسلطًة جعلتها املصدر 

ت بقدر كبري من تلك امليوعة التي اتسمت بها رواية الحديث يف القرنني األولني. الحصي لألحاديث الصحيحة، حدَّ

مّر نص الصحيفة، إذن، بمرحلة ميوعة أوىل انتهت بكتابته عىل نحٍو معنّي )وهي األطول( عىل يد ابن إسحاق يف النصف األول 

النص قد تدل عىل اختالف يف محتواه،  ثانية ظهرت فيها إشارات إىل  ثّم تلت هذه املرحلة مرحلة ميوعة  الثاين الهجري.  القرن  من 

فضاًل عىل اختالف يف فهم أوضاع كتابته، بل ربما أصالته. وانتهت هذه املرحلة من امليوعة بمرحلة اعتماد النص األطول الذي رواه 

ابن إسحاق بوصفه نّص الصحيفة األصيل، سواء كان ذلك يف املصنفات الوسيطة؛ كتاريخ ابن كثري مثاًل، أو عىل األخص، يف املصنفات 

الحديثة؛ كـمجموعة الوثائق السياسية لعرص النبوة والخالفة الراشدة لحميد الله الذي زاد تقسيم النص إىل "مواد" كما ُتقسم 

الوثائق الحديثة.

وال عجب أْن َحِرَص هؤالء املفكرون املسلمون املعارصون الذين اهتموا بهذه النقطة عىل الحجاج يف أّن الصحيفة كانت "من أّول األمر 

ا، فال يمكن توظيف الصحيفة يف مرشوع إثبات أصالة بعض األفكار الحداثية يف تاريخ  وثيقًة واحدًة بجميع بنودها")112). وكان هذا التطور مهمًّ

اإلسالم النظري والعميل من دون أن يكون لها نص ثابت، وكّلما زاد ذلك النص طواًل وتنوًعا، زادت فائدته يف هذا السياق.

وأخريًا، قد يكون التطور الثالث واألكرب الذي حدث للصحيفة هو تصنيفها عىل أنها وثيقة "قانونية". والواقع أّن مثل هذا التصنيف 

لم يكن معروًفا أيًضا يف قرون اإلسالم الباكرة والوسيطة. وال يعنى هذا بالطبع أنه لم يجِر النظر إىل بعض النصوص عىل أنها أقرب إىل 

112 عىل سبيل املثال، انظر: العيساوي، ص 37 - 42.
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الفقه، أو التاريخ، أو غري ذلك. بيد أّن ذلك ال يعني أن تلك النصوص تعرضت لذلك التصنيف )القانوين، والسيايس، واالجتماعي.. إلخ(. 

فهذا التصنيف أيًضا حديث.

ي تصنيف الصحيفة عىل أنها نص قانوين دستوري إىل حتمية قراءة أمور ترشيعية فيها. ومرًة أخرى، نؤّكد أنه ال يمكن لنا  ويؤدِّ

رفض مرشوعية تلك القراءة من ناحية املبدأ، ولكننا نّص، من منظور تاريخي بحت، عىل تأكيد أّن تلك القراءة ال تعتمد عىل ما يقوله 

النص نفسه )إذا افرتضنا جداًل أّن هناك "ما يقوله النص نفسه"(، بل تعتمد، أساًسا، عىل ما نعرفه نحن، قرَّاء النص. فأهمية الوثيقة 

األهمية  ليست  أخرى،  وبعبارة  القرون.  الحال عرب  بطبيعة  قد تطورت  الترشيع، وهي فكرة  معّينة عن  الترشيعية تفرتض وجود فكرة 

الترشيعية للصحيفة، أو أّي نص آخر، ثابتة، ألنها ال تقوم عىل النص فقط، بل هي متغرية، ألنها تقوم عىل متغري؛ أي السياق الذي ُتقرأ 

فيه ومعرفة القارئ نفسه بذلك السياق، وهي املعرفة التي ُتحدد له اهتمامات معّينًة وتفرض عليه تحيزات بعينها.

والواقع أّن بعض املفكرين املسلمني يف العص الحديث يصح بما يؤّيد جانًبا أو آخر من هذا التحليل. عىل سبيل املثال. ويصح محمد 

كمال إمام أّن حديثه عن حّق املواطنة يف الصحيفة هو قراءة "معارصة")113). يف حني يقول عكاشة أّن الصحيفة "تضمنت يف بنودها القواعد 

األساسية لقيام أّي دولة"، إال أنه يالحظ يف الوقت نفسه "بساطتها وعدم تكلفها"، وهو ما يعكس الطبيعة البسيطة للمجتمع نفسه التي 

ظهرت فيه)114). ويصح مفكر ثالث بأّن مبادئ الصحيفة قد "مثلت معالم عىل درب تطور وتقدم وتحرر وتحرض إنسان ذلك العرص")115).

وعىل الرغم من كّل ذلك، يغفل أغلب، املفكرين املسلمني املعارصين، حقائق مهمًة، منها أّن بعض نصوص الوثيقة قد ُنسخت 

رشًعا وفعاًل؛ فلم يُعد للمرشكني، عىل سبيل املثال، حّق يف الوجود يف الدولة اإلسالمية بحسب مصنفات الفقه، ولم يُعد لليهود والنصارى 

بقاء فيها إال بوصفهم ذميني يدفعون الجزية)116). كما أّن هناك فقرات يف الوثيقة تناقض بوضوح ما يسعى كثري من املفكرين املسلمني 

كافر  مؤمًنا يف  مؤمن  يقتل  هو: "وال  ذلك  داّل عىل  مثال  أبرز  يكون  وقد  املواطنة.  لفكرة  مفهوم حديث  أّي  عن  فيها، فضاًل  لقراءته 

وال ينص كافرًا عىل مؤمن")117)، وهو ما يعني، بحسب مفكر واحد أّكد ذلك، أّن الرسول لم ُيعِط املرشكني "حقوق املسلمني ومكانتهم" 

بنود الصحيفة )بافرتاض "نص ابن إسحاق"(  إّن  القول  الكافر")118). وقد ذهب مفكران إىل  إّن "دم املؤمن ال يكافئ دم  إذ  نفسها؛ 

املرتبطة باليهود جاءت للتضييق عليهم اتقاًء ملكرهم، وليس لدمجهم يف املجتمع الجديد، كما هو شائع)119).

113 إمام.

114 عكاشة، ص 155.

إّن "وضعه  القول  العدد من  يمنع ذلك اعرتاف محرري  الدراسة(. ولكن ال  النص من عمل مؤلف هذه  أّن  )نؤّكد   178 املدينة"، ص  النبي يف  115 "وثيقة دستور دولة 

وصياغته ]كاَنا[ ثمرًة ملشاورة الرسول"، ص 178.

116 وقد أشار إىل هذه النقطة، يف ما نعلم، مفكر مسلم واحد )انظر الديرشوي، ص 17 - 18(. والواقع أّن كلمة "املرشكني" ال تظهر أصاًل يف الصحيفة، وال ُيتصور أن 

يوافق "الوثنيون" عىل اإلشارة إليهم بالـ "مرشكني". ويبدو أّن شمول الصحيفة لهم قد تّم استنتاجه من اإلشارة إىل بعض القبائل التي أسلمت الحًقا )أدين بهذه املالحظة 

إىل األستاذ جمال باروت، وهو يرى أنه يمكن التحقق من هذا األمر من خالل تتبع تاريخ إسالم تلك القبائل(.

117 هذه هي املادة الرابعة عرشة، بحسب ترقيم حميد الله لبنود الصحيفة )انظر حميد الله، ص 60(. ومن الغريب أن يذكر عبد األمري كاظم زاهد هذه النقطة، من دون 

تعليق عليها، من حيث أثرها يف فكرة "املواطنة" يف الصحيفة. ويذكر زاهد هذه النقطة ضمن حديثه عن صلة بعض بنود الصحيفة بقضايا فقهية جدالية )وهي أاّل يقتل مسلم 

بكافر، واعرتاف اليهود واملرشكني واملنافقني، بصفتهم موقعني عىل الوثيقة، بأّن املؤمنني "أحسن هدًيا وأقوم" كما تنص املادة 20 منها، وأخريًا إعطاء الوثيقة للمسلمني حّق 

اسرتجاع أموالهم التي صادرها القرشيون املرشكون(. انظر، زاهد، "املفاهيم الحضارية.."، ص 126 - 127. ومن الغريب، يف هذا السياق، أن يربر أحد املشاركني يف املؤتمر 

نفسه األمر قائاًل: "جاء البند 14 من الوثيقة ليجسد مسألًة مهمًة أال وهي عدم جواز قتل املؤمن بسبب كافر، فاألصل أنه ال يجوز القتل بدون وجه حّق، فإْن حصل فإنه ُيعد 

جريمة عقوبتها القصاص، وبذلك فإذا كان القتل بسبب كافر فإنه يعد قتال بدون وجه حّق"، الحيدري، ص 142. وهذا هو الباحث نفسه الذي يزعم أّن الوثيقة "نهجت عىل 

منوالها القوانني القديمة والحديثة والتي تضمنت أروع املبادئ الجنائية" )الحيدري، ص 131(.

118 العيل، ص 59.

119 مرجان ومحمد. وتقول الباحثتان، "وليك يأمن ]الرسول[ خطرهم خصص لهم العديد من الفقرات الخاصة بهم ]يف الصحيفة["، ص 161. وتقوالن أيًضا، "وتجسيًدا 

ألفكاره ]أي الرسول[ التي من أجلها سّن )ص( هذا الدستور، الذي مفاده أْن يكرس السلطة يف املدينة بيده ويأمن غائلة اليهود، أراد أن يعّد عىل اليهود أنفاسهم حتى يف 
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خامتة

يمكن النظر إىل تاريخ نص صحيفة املدينة عىل أنه مثال جّيد لعملية صناعة النصوص املؤسسة، وهي عملية تبدأ بخلق نص مادي 

مكتوب، له أّول وله آخر، ال يزيد وال ينقص، ثّم تنتهي بتحليل النص. ويف هذا السياق، قد يضيع النص األصيل تماًما، سواء من ناحية 

محتواه أو معناه. كما يضيع سياق النص يف عملية ال تعبأ بالتأريخ له بقدر ما تسعى لتوظيفه توظيًفا معيًنا. وهكذا يضيع صاحب النص 

أيًضا، فال يبقى إال القارئ، فهو الذي يولد من موت املؤلف، بعبارة روالن بارت Roland Barthes، وربما من ضياع النص نفسه أيًضا. 

والقارئ ابن سياقه الخاص، ذلك السياق الذي يفرض عليه عددا المتناهًيا من التصورات املراوغة، التي ما يلبث أن يمسك بتالبيب 

بعضها حتى تكشف له عن غريها.

بعبارة أخرى، نحن نقرأ يف التاريخ ما نريد أن نقرأه، ونرى يف النصوص ما نريد أن نراه. وإّن ما نريد أن نقرأه أو نراه ال نحدده نحن 

فقط، بل ُيحدده لنا واقعنا وسياقنا. هذا شأن القراءة يف كّل وقت، ولكنه يكون أظهر ما يكون حني تكون القراءة يف واقع ال يمتلك فيه 

القارئ قدرًا كبريًا من التأثري. 

مسألة الخروج من املدينة أو الدخول إليها"، ص 165.
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املالحق

ملحق: نص صحيفة املدينة بحسب محمد بن إسحاق وتقسيم محمد حميد الله)120)

هذا كتاب من محمد النبي بني املؤمنني واملسلمني من قريش و]أهل يرثب[ ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.. 1

أنهم أمة واحدة من دون الناس.. 2

املهاجرون من قريش عىل ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم باملعروف والقسط بني املؤمنني.. 3

وبنو عوف عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكّل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني.. 4

وبنو الحارث ]بن الخزرج[ عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكّل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني.. 5

وبنو ساعدة عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكّل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني.. 6

وبنو جشم عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكّل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني.. 7

وبنو النجار عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكّل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني.. 8

وبنو عمرو بن عوف عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكّل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني.. 9

وبنو النبيت عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكّل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني.. 10

وبنو األوس عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكّل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني.. 11

وأّن املؤمنني ال يرتكون مفرًحا بينهم أن يعطوه باملعروف يف فداء أو عقل.. 12

ب. وأن ال يحالف مؤمن موىل مؤمن دونه.. 12

وأّن املؤمنني املتقني عىل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثًما أو عدواًنا أو فساًدا بني املؤمنني، وأّن أيديهم عليه جميًعا . 13

ولو كان ولد أحدهم.

وال يقتل مؤمن مؤمًنا يف كافر وال ينص كافًرا عىل مؤمن.. 14

وأّن ذمة الله واحدة يجري عليهم أدناهم، وأّن املؤمنني بعضهم موايل بعض دون الناس.. 15

وأنه من تبعنا من يهود فإّن له النص واألسوة غري مظلومني وال متنارص عليهم.. 16

وأّن سلم املؤمنني واحدة ال يسالم مؤمن دون مؤمن يف قتال يف سبيل الله إال عىل سواء وعدل بينهم.. 17

وأّن كّل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعًضا.. 18

وأّن املؤمنني ُيبيء بعضهم عىل بعض بما نال دماءهم يف سبيل الله.. 19

120 حميد الله، ص 59 - 62.
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وأّن املؤمنني املتقني عىل أحسن هًدى وأقومه.. 20

ب.  وأنه ال يجري مرشك مااًل لقريش وال نفًسا وال يحول دونه عىل مؤمن.. 20

وأنه من اعتبط مؤمًنا قتاًل عن بينة فإنه َقَوٌد به إال أن يرىض ويل املقتول وأّن املؤمنني عليه كافًة وال يحّل لهم إال قيام عليه.. 21

وأنه ال يحّل ملؤمن أقر بما يف هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم اآلخر أن ينص محدًثا أو يؤويه وأّن من نصه أو آواه فإّن عليه . 22

لعنة الله وعضبه يوم القيامة وال يؤخذ منه رصف وال عدل.

وأنكم مهما اختلفتم فيه من يشء فإّن مرده إىل الله وإىل محمد.. 23

وأّن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا محاربني.. 24

وأّن يهود بني عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم وللمسلمني دينهم، مواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأثم فإنه ال يوتغ إال نفسه . 25

وأهل بيته.

وأّن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.. 26

وأّن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.. 27

وأّن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.. 28

وأّن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.. 29

وأّن ليهود بني األوس مثل ما ليهود بني عوف.. 30

وأّن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إال من ظلم وأثم فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته.. 31

وأّن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.. 32

وأّن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وأّن الرب دون اإلثم.. 33

وأّن موايل ثعلبة كأنفسهم.. 34

وأّن بطانة يهود كأنفسهم.. 35

وأنه ال يخرج منهم أحد إال بإذن محمد.. 36

ب.  وأنه ال ينحجز عىل ثأر جرح، وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إال من ظلم وأّن الله عىل أبّر هذا.. 36

النصح . 37 بينهم  وأّن  الصحيفة،  هذه  أهل  حارب  من  عىل  النص  بينهم  وأّن  نفقتهم،  املسلمني  وعىل  نفقتهم  اليهود  عىل  وأّن 

والنصيحة والرب دون اإلثم.

ب.  وأنه ال يأثم امرؤ بحليفه، وأّن النص للمظلوم.. 37

وأّن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا محاربني.. 38

وأّن يرثب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة.. 39
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وأّن الجار كالنفس غري مضار وال آثم.. 40

وأنه ال ُتجار حرمة إال بإذن أهلها.. 41

وأنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإّن مرده إىل الله وإىل محمد رسول الله، وأّن الله عىل . 42

أتقى ما يف هذه الصحيفة وأبره.

وأنه ال ُتجار قريش وال من نصها.. 43

وأّن بينهم النص عىل من دهم يرثب.. 44

املؤمنني . 45 عىل  لهم  فإنه  ذلك،  مثل  إىل  دعوا  إذا  وأنهم  ويلبسونه،  يصالحونه  فإنهم  ويلبسونه  يصالحونه  صلح  إىل  دعوا  وإذا 

إال من حارب يف الدين.

ب. عىل كّل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.. 45

وأّن يهود األوس مواليهم وأنفسهم عىل مثل ما ألهل هذه الصحيفة من الرب املحض من أهل هذه الصحيفة، وأّن الرب دون . 46

اإلثم ال يكسب كاسب إال عىل نفسه، وأّن الله عىل أصدق ما يف هذه الصحيفة وأبره.

وأنه ال يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن باملدينة إال من ظلم وأثم، وأّن الله جار ملن بّر . 47

واتقى ومحمد رسول الله.
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"التاريــخ  كتــاب  مــن   الثالــث  املجلــد  يحمــل 
الشــفوي"، عنوانًــا فرعيًــا هــو: "مقاربات يف 

الحقــل الســيايس العريب )فلســطني والحركات 
االجتامعيــة("، وهــو يشــتمل عــىل 616 صفحــًة 
مــن القطع الكبــري، وهو املجلّد األخــري من كتاب 
"التاريــخ الشــفوي" الــذي يضــم أوراق البحوث 
املقدمة خالل املؤمتــر العلمي األول من نوعه 
الــذي نظمــه فــرع املركــز العــريب يف بريوت 
)21 - 23 شــباط/ فرباير 2014( تحت عنوان "التاريخ 
الشــفوي: املفهــوم واملنهج وحقــول البحث 

يف املجال العريب".

ورَد املجلــد الثالث من كتاب "التاريخ الشــفوي" 
يف قســمني، أولهام بعنوان "ثورات وشهادات 
مــن تواريخ غري مكتوبة"، وقد ضــّم اثنتي عشة 
ورقــًة. أّمــا ثانيهــام، فهــو بعنــوان "فلســطني 

الذاكرة والتاريخ" وقد ضّم إحدى عشة ورقًة.

مجموعة مؤلفني

التاريخ الشفوي
 املجلد الثالث: مقاربات يف الحقل السيايس العريب

)فلسطني والحركات االجتامعية(



حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف التاريخ االقتصادي من جامعة محمد الخامس - باملغرب.  *
Zerrifi holds a PhD in Economic History from Mohammad V University, Morocco.

تنبع أهمية معرفة وحدات القياس يف املجتمعات اإلســالمية خالل العرص الوســيط من كونها تساعد القارئ عىل معرفة 
بعض املســافات التي كانت تفصل بعض املناطق، وكذلك معرفة القياس بني بعض الســلع التــي تداول بيعها بني الناس، 

ومن خالل ذلك ميكن للباحث واملتتبع معرفة تلك األمور بدقة.

وملّا كانت املقاييس هي أداة فصل وحكم بني الناس يف أمورهم اليومية من بيوع وتحديد مسافة السفر، واألحقية يف 
استغالل مياه العيون واألنهار وخريات البحار واألبنية والتعمري، كان لزاًما عىل العلامء ابتكار وحدات للقياس.

ويبدو أّن وحدة الذراع مل تكن تفي بالغرض عندما يتعلق األمر بقياسات صغرية. وهو ما جعل العلامء يبتكرون وحدات أصغر 
كوحدة الشرب ووحدة الفرت ووحدة القبضة ووحدة اإلصبع، وينسجون بينها عالقات حسابية مضبوطة ومنسجمة. 

وتبقــى عمليــة تحويل وحــدات اإلصبع والقبضة والفرت والشــرب إىل الوحدة املرتيّــة أمرًا من األمــور ذات األهمية البالغة، 
لكونهــا تســاعد القــارئ والباحث عىل املعرفــة الدقيقة ببعض القياســات التي مل يعــد التعامل بها قامئًــا، ومتّكنه من 

الوقوف عىل جزء من املعامالت السائدة خالل العرص الوسيط بالبالد اإلسالمية.

حاولت الدراسة التعريف بوحدات اإلصبع والقبضة والفرت والشرب، وتحويلها إىل الوحدة املرتية الستغاللها يف الدراسات واألبحاث.

كلمت مفتاحية: املغرب، األندلس،  شعرية، ذراع، الخطوة، القصبة.

An understanding of the measurement units used in Islamic societies in the medieval era would provide an insight 
tothedistancestravelledinthemiddleagesandthevolumeoftradeintheireconomies.Measurementshave
alwaysbeenimportanttoolsusedindailylife:intrade,intravel,intheuseofwater,andinconstruction.Itwas
therefore essential for scientists to devise units of measurement, such as large and small "spans", a "palm length", 
andthefinger,andtouseformulaswhichrelatethemtoeachotheraccurately.Thispaperattemptstoexplain
how such ancient units of measurement can be converted to metric units, demonstrating many ways in which 
thisknowledgecanbeusedtoinformextensiveresearchintomedievalIslamicsocieties.Interestingly,research
shows that the large span, which was the base for commercial and social transactions in Islamic countries and was 
roughlyequivalentto23.1centimeters,waspossiblyusedinagesafterthemiddleages.

Keywords:Maghreb,al-Andalus,rituals,cubit,pace,rod.
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مقدمة

بعض  معرفة  عىل  القارئ  تساعد  كونها  من  الوسيط  العص  خالل  اإلسالمية  املجتمعات  يف  القياس  وحدات  معرفة  أهمية  تنبع 

الناس، ومن خالل ذلك يمكن  املسافات التي كانت تفصل بعض املناطق، وكذلك معرفة قياس بعض السلع التي تداول بيعها بني 

للباحث واملتتبع معرفة تلك األمور بدقة.

وملا كانت املقاييس هي أداة فصل وحكم بني الناس يف أمورهم اليومية من بيوع وتحديد مسافة السفر، واألحقية يف استغالل مياه 

العيون واألنهار وخريات البحار واألبنية والتعمري، كان لزاما عىل العلماء ابتكار وحدات للقياس، فأحرضوا "جملة من الناس املتوسطني 

)كذا()1) القامة وقاسوا عظمة يد ذراع اإلنسان، وهي ما بني مفصل الكوع أي املرفق إىل طريف اإلصبع الوسطى، وكذا قاسوا قامته وباعه 

وقدمه وشربه وِفرْتُُه وقبضة يده القائمة والنائمة وإصبعه، ثم استنتجوا من ذلك وحدة الذراع بنسبة هؤالء األعضاء بعضها لبعض، ثم 

رتبوا وحدة الذراع واألعضاء املذكورة")2).

ويبدو أن وحدة الذراع لم تكن تفي بالغرض عندما يتعلق األمر بقياسات صغرية ودقيقة، وهو ما جعل العلماء يبتكرون وحدات 

أصغر من وحدة الذراع كوحدة الشرب ووحدة الفرت ووحدة القبضة ووحدة اإلصبع، وينسجون بينها عالقات حسابية مضبوطة ومنسجمة. 

واملساجد  واألودية  واألنهار  األماكن  من  العديد  وصف  يف  الوحدات  هذه  اعتمدت  التي  النصوص  من  بالعديد  العربية  املصادر  وتزخر 

وأسوار املدن، وكان التعامل بها شائًعا بني أهل بالد املغرب واألندلس خالل العص الوسيط.

وتبقى عملية تحويل وحدات اإلصبع والقبضة والفرت والشرب إىل الوحدة املرتية أمرًا من األمور ذات األهمية البالغة، لكونها تساعد 

القارئ والباحث عىل املعرفة الدقيقة لبعض القياسات التي لم يعد التعامل بها قائًما، وتمكنه من الوقوف عىل جزء من املعامالت السائدة 

خالل العص الوسيط بالبالد اإلسالمية.

أّوًل: وحدة اإلصبع

تحقيق قياس وحدة اإلصبع

اإلصبع أحد األصابع، يذكر ويؤنث)3). واإلصبع املتعارف عليه يف القياس من أصابع معتديل الخلقة، ويقّدر بعرض ست َشعريات من 

أواسط الشعري، بطن كل واحدة إىل ظهر األخرى، وُقدر عــرض حبة الشعري بست ُشعريات من أواسط شعر الربذون)4).

أبو  أّن "اإلصبع ست شعريات معرتضات معتدالت")5)، وذكر  الحديث وغريهم عىل  وفقهاء  والشافعي وأصحابهما  مالك  وأجمع 

الفداء أّن املهتمني باملقاييس أكدوا أّن "ليس بينهم فيها اختالف ألنهم أجمعوا واتفقوا عىل أّن اإلصبع ست َشعريات معتدالت مضموم 

بطون بعضها إىل بعض")6).

1 الصواب: املتوسطي.

2 محمد أمني بن عمر الدمشقي، يف حكم الذراع الرشعي )الرباط: مخطوط املكتبة الوطنية رقم د 1210(، الورقة 5.

3 محمـد بن مكـرم اإلفريقي املصي ابن منظور، لسان العرب، ج 8 )بريوت: دار صادر، د.ت(، ص 192.

195؛ ابـن شـرف محيي الدين،  1392ه(، ص  5 )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب،  رشح النووي عىل صحيح مسلم، ج  4 أبو زكريا يحيى بن رشف بن مري النووي، 

املجموع، محمود مطرحي )محقق(، ج 4 )بريوت: دار الفكر، 1996(، ص 274؛ وأحمد بن عيل بن حجر العسقالين الشافعي، فتح الباري، محمد فؤاد عبد الباقي ومحب 

الدين الخطيب )محقق(، ج 2 )بريوت: دار املعرفة، 1379ه(، ص 567؛ ومنصور بن يونس بن إدريس البهويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع، هالل مصيلحي مصطفى 

هالل )محقق(، ج 1 )بريوت: دار الفكر، 1402ه(، ص 44.

5 النووي، رشح النووي، ج 5، ص 195؛ وابن رشف، ج 4، ص 274؛ وابن حجر العسقالين، ج 2، ص 567؛ والبهويت، ج 1 ص 44؛ أحمد بن عيل القلقشندي، صبح 
األعىش يف صناعة اإلنشا، يوسف عيل طويل )محقق(، ج 3 )دمشق: دار الفكر، 1987(، ص 351.

6 أبو الفداء، ص 14 - 15.
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يقول الشاعر من البحر الكامل:)7)

أربــع األصابــع  من  الذراع  األصبعثم  ثم  عشرين  بعدها  مـن 
شعيــرة فبطــــن  شَعريات  يوضعسبع  األخرى  ظهر  إىل  منها 
عدت شُعريات  سبع  الشَعرية  من شعر بغل ليس يف ذا مدفع)7)ثم 

يّتضح من هذه األبيات أّن هناك من جعل عرض اإلصبع يف سبعة َشعريات، غري أّن هناك من اكتفى بخمس َشعريات، فقال: 

"واألصبع الواحدة خمس َشعريات مضمومات بطون بعضها إىل بعض"))(، يف حني أورد الطحطاوي)9) هذه األبيات بصيغة أخرى من 

البحر الكامل قائاًل:

أربــع األصابــع  مــن  الــذراع  ــعثــم  مــن بعدهــا العشــرون ثــمّ اإلصبـ
شــعرية فظهــر  شــعريات  توضــــعســت  األخــرى  بطــن  إىل  منهــا 
ــط ــت شُــعرات فق ــعرية س ــع)9)ثــمّ الشَ ــن ذا مرج ــس ع ــل لي ــل بغ ــن ذي م

أما يف خصوص حبة الَشعري، فاملراد بها تلك "املتوسطة التي لم تقرش وقطع من طرفيها ما امتد")10)، وزيادة يف الدقة تأخذ الحبة 

الوسطى من حب الشعري، وتعرف بأن يؤخذ ثالث حبات ثّم تؤخذ الوسطى منهن، بل دققوا يف ذلك حتى أخذوا وسطى الوسطيات، بأن 

أخذوا ثالث شعريات متفاوتات، ثم أخذوا ثالًثا أخرى متفاوتات، تكون صغراهن أكرب من كربى الثالث األوىل ثم أخذوا ثالًثا أخرى 

متفاوتات تكون صغراهن أكرب من كربى الثالث الثواين، فتكون هذه الشعريات متدرجة يف الكرب، ثم تؤخذ وسطاها وهي الخامسة من 

التسع، وهذه قد تتفاوت أيًضا، إاّل أّن العرف ال يلتفت بعد إىل مثل هذه الدقة.

وحتى نقف عىل دقة هذه اإلشارات عمدنا إىل تتبع خطواتها، وقمنا بالتجربة التالية: فأخذنا ُشعريات برذون معارص، وَشعريات لم 

تتعرض للتخصيب الجيني )أي الشعري البلدي( بمعنى أنها تشبه شعري العصور القديمة، وأخذنا قياس إصبع رجل معتدل الخلقة. ويبدو 

أّن نتائج التجارب يف مجملها كانت قريبة من الواقع)الصور 1، و2، و3 من امللحق توضح ذلك(.

تحويل وحدة اإلصبع إىل الوحدة املرتية

توّصل كّل من الريس محمد ضياء وصبحي صالح ووهبة زحييل إىل أّن الذراع يساوي 0.462م)11). وقد سبقت اإلشارة يف هذه 

الدراسة عند تحقيق وحدة اإلصبع إىل أّن وحدة الذراع تساوي 24 إصبًعا.

إًذا، وحدة الذراع = وحدة اإلصبع × 24

مّما يعني أّن وحدة اإلصبع = وحدة الذراع ÷ 24

7 أبو الفداء عماد الدين إسماعيل محمد بن عمر، تقويم البلدان، رينود وماك كوكني ديسالن )مصححان( )بريوت: دار صادر، د ت(، ص 540. وجدنا هذه األبيات يف 

صفحة زيادات وتصحيحات، وأشري إىل أنها تضاف إىل هامش 15.

8 أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي، حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح )مص: مكتبة البايب الحلبي،1318ه(، ص 74.

9 ابن طاهر املقديس مطهر، البدء والتاريخ، ج 2 )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1980(، ص 43.

10 أبو زكريا يحيى بن رشف بن مري النووي، روضة الطالبني وعمدة املفتني، ج 8 )بريوت: املكتب اإلسالمي، 1405ه(، ص 305.

11 محمد ضياء الدين الريس، الخراج والنظم املالية للدولة اإلسالمية )مص: دار األنصار، 1977(، ص 288؛ وصبحي الصالح، النظم اإلسالمية: نشأتها وتطورها 

)بريوت: دار العلم للماليني، 1968(، ص 417؛ ووهبة الزحييل، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج 1 )دمشق / لبنان: دار الفكر / دار الفكر املعارص، 1997(، ص 141.
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وحدة اإلصبع = 0.462 م ÷ 24

وحدة اإلصبع = 0.01925 م = 1.925 سم

إّن تحقيق قياس وحدة اإلصبع وتحويلها للوحدة املرتية يسمح لنا برسم الجدول التايل:

الجدول )1(: بعض الوحدات وما يعادلها بالوحدة املرتية

الُشعريةالَشعريةاإلصبعالوحدة

0.019250.00320.0005ما يعادلها باملرت

مجالت استعمل وحدة اإلصبع

ا، غري  ُتعُدّ وحدة اإلصبع من أجزاء وحدة الذراع، وهي من الوحدات الدقيقة القياس، لذلك استعملت يف قياس أشياء صغرية جدًّ

أّن بعض الشعراء اتخذوها مقياًسا لتحديد قدر الوصل، حني قال أحدهم من البحر الطويل:)12)

قطيعة أقطعيين  مهي  كل  من الوصل تبقى يل ولو قدر إصبع )12)فيا 
وقد أمدتنا املصادر العربية بإشارتني استعمل فيهما طول اإلصبع جزاًفا، ففي األوىل وصف ابن منظور ظربان كان "طول قوائمه 

قدر نصف إصبع")13)، ويف الثانية قّدم ابن رزين محتويات إحدى الوصفات األندلسية يف عص بني مرين صنع فيها "من الجزر الطيب 

أقالًما عىل قدر نصف اإلصبع")14).

واستعمل العبدري وحدة اإلصبع يف قياس بعض املسافات خالل رحلته إىل املرشق، فوجد أّن املسافة بني برئ زمزم والركن الشامي 

من الكعبة املكرمة "ثمانية وعرشون ذراًعا )13 م( وتسعة عرش إصبًعا )0.65 م( وبينه وبني الركن األسود تسعة وعرشون ذراًعا )13.39 م( 

وتسعة أصابع )0.17 م(")5)(.

أصابع  سبع  "عد  األندليس  املثل  من  ذلك  استلهام  ويمكن  األضحية،  نحر  مكان  تحديد  يف  كذلك  اإلصبع  وحدة  واستغلت 

وانحر")))(، وإذا سّلمنا بصحة هذا املثل، فإّن مكان النحر يبعد عن رأس البهيمة بـ 0.135 م.

وأمدنا ابن الرزين بمجموعة من الوجبات التي كانت تهيأ يف بالد املغرب واألندلس خالل العص الوسيط، وقدم مكوناتها مستعيًنا 

بمجموعة من املوازين واملكاييل واملقاييس التي استخدمت يف تهييئها. فعندما تطرق إىل املعجنات، ذكر أّن من الشعري الطيب يصنع 

ا، ثم  الطباخ "أقراًصا كل واحدة يف غلظ إصبعني ونصف )4.8 سم(")17)، كما كان "يعجن الدقيق بماء وملح وقليل من خمري عجًنا قوًيّ

12 العباس بن األحنف، ديوان العباس بن األحنف )بريوت: دار صادر، 1978(، ص217.

13 ابن منظور، ج 1، ص 571.

14 ابن رزين التجيبي، فضالة الخوان يف طيبات الطعام واأللوان: صورة من فن الطبخ يف األندلس واملغرب يف بداية عرص بني مرين، محمد بن شقرون )محقق( 

)لبنان: دار الغرب اإلسالمي، 1984(، ص 114.

15 أبو عبد الله محمد بن محمد الحيحي العبدري، رحلة العبدري املسماة الرحلة املغربية، تحقيق محمد الفايس )الرباط: وزارة الدولة املكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم 

األصيل، 1968(، ص 177.

16 أبو يحيى بن أحمد عبيد الله الزجايل القرطبي، أمثال العوام يف األندلس، محمد بن رشيفة )محقق وشارح ومقارن(، ج 2 )فاس: مطبعة محمد الخامس، 1975(، 

ص 382.

17 ابن الرزين، ص 264.
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يمّد عىل مائدة يف غاية من الرقة ويقطع بالسكني قطًعا مربعة يف سعة إصبعني )3.8 سم(")18). وكان اللحم "يقطع قطًعا عىل سعة ثالثة 

أصابع )6 سم( ويوضع مع الباذنجان")19) يف قدر عىل نار هادئة. ويف ما يخص الرغائف واألجبان، كانت تصنع من العجني الطيب رغائف 

مستطيلة قدر أربعة أصابع )8 سم()20)، أّما الجنب فكان يجفف ثّم يقّطع عىل الطــول يف سعة ثالثة أصابع )6 سم( أو نحوها)21).

يف  نقصان  أو  زيادة  وأي  كبرية،  دقة  تتطلب  الوصفات  كون  من  نابع  الطبخ  يف  اإلصبع  وحدة  استعمال  أّن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

مقاديرها يمكن أن يؤدي إىل نتائج عكسية، تفقد األكل مذاقه اللذيذ أو تفسده.

ثانيًا: وحدة القبضة

تحقيق وحدة القبضة

القبضة ما قبض عليه من يشء)22)، ومــــا أخــذ بجمــع الكف مع أطراف األصابع)23). واملقصود بالقبضة املستعملة وحدة قياس، 

قبضــة إنســان معتــدل، وهي أربعة أصابع بالخنص والبنص والوسطى والسبابة)24)، وإهمال اإلبهام.

وقال تعاىل: )َفَقَبْضُت َقْبَضًة ِمْن َأَثِر الرَُّسوِل()25)، قال مجاهد "قبضت قبضة من أثر الرسول قال من تحت حافر فرس جربيل قال 

والقبضة ملء الكف والقبضة بأطراف األصابع")26).

وذكر ابن عمر الدمشقي نوعني من وحدة القبضة حني قال: "الذراع أربع قبضات قائمة وكل قبضة قائمة ست أصابع)...("))1(، 

وأشار يف موضع آخر إىل أّن "العلماء قسموا الذراع إىل ست قبضات بغري إصبع قائمة وكل قبضة أربع أصابع وهي)...( القبضة النائمة"))1(.

ولعل القبضة القائمة التي تحدث عنها ابن عمر الدمشقي هي تلك التي أشار إليها كل من املقرزي حني قال إّن الذراع العمرية "هي 

ذراع عمر بن الخطاب ريض الله عنه التي مسح بها أرض السواد)...( وهي: ذراع وقبضة وإبهام قائمة")12(، وقدامة بن جعفر حني قال: "وذراع 

ابن حنيف واحدة وهي ذراع اليد وقبضة وإبهام ممدود")3)()الصورة 4 من امللحق توضح االختالف بني القبضة القائمة والقبضة النائمة(.

النائمة فقال: "القبضة عندهم سدس  القبضة  الدمشقي إشارة يف غاية األهمية تساعد عىل تحديد قياس وحدة  ابن عمر  وأورد 

الذراع )...( واإلصبع ربع القبضة")31).

18 املرجع نفسه، ص 93.

19 املرجع نفسه، ص 42.

20 املرجع نفسه، ص 249.

21 املرجع نفسه، ص 216.

22 ابن منظور، ج 7، ص 214.

23 املرجع نفسه، ج 7، ص 68.

24 القلقشندي، ج 3، ص 513؛ محمد أمني بن عمر الدمشقـي، حاشية ابن عابدين )بريوت: دار الفكـر، 1386ه(، ج 1، ص 196؛ ج 4، ص 186؛ ج 6، ص 435.

25 سورة طه، اآلية 96.

26 إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء ابن كثري، تفسري ابن كثري، ج 3 )بريوت: دار الفكر،1401ه(، ص 164.

27 الدمشقي، ورقة 8.

28 املرجع نفسه.

29 أبو العباس تقي الدين أحمد بن عيل املقريزي، كتاب املواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار املعروف بالخطط املقريزية، ج 1 )بريوت: دار صادر، د.ت(، ص 59.

30 قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، محمد حسني الزبيدي )محقق( )بغداد: دار الحرية للطباعة،1981(، ص 368؛ صبحي، ص 413.

31 الدمشقي، الورقة 1.
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وتجدر اإلشارة إىل أهل بالد املغرب واألندلس خالل العص الوسيط قد تعاملوا بوحدة القبضة، واملقصود بها القبضة النائمة وليس 

القائمة، وتساوي أربًعا من وحدة اإلصبع، أو سدس وحدة الذراع.

تحويل وحدة القبضة إىل الوحدة املرتية

يمكن استعمال طريقتني للوصول إىل قياس وحدة القبضة بالوحدة املرتية:

الطريقة األوىل

وحدة القبضة = وحدة اإلصبع × 4

نعلم أّن وحدة اإلصبع = 1.925 سم

هذا يعني أّن وحدة القبضة = 1.925 × 4

وحدة القبضة = 7.7 سم = 0.077 م

الطريقة الثانية

وحدة القبضة = وحدة الذراع ÷ 6

نعلم أّن وحدة الذراع = 0.462 م = 46.2 سم

هذا يعني أّن وحدة القبضة = 46.2÷ 6

وحدة القبضة = 7.7 سم = 0.077 م

 0.77 النائمة)...( هي  الوحدة املرتية حني قال: "القبضة  القبضة إىل  أّن ابن عمر الدمشقي قد ارتبك يف تحويل وحدة  والظاهر 

مرت")32)، وهو رقم مخالف للواقع، ألّن وحدة القبضة هنا أصبحت أكرب من الذراع نفسه، والصواب أنها تساوي 0.077 م.

أّما يف خصوص القبضة القائمة التي قال عنها ابن عمر الدمشقي: "الذراع أربع قبضات قائمة وكل قبضة قائمة ست أصابع")33)، 

فيمكن تحويلها للوحدة املرتية وفق التايل:

الطريقة األوىل

وحدة القبضة القائمة = وحدة اإلصبع × 6

نعلم أن وحدة اإلصبع = 1.925 سم

هذا يعني أن وحدة القبضة القائمة = 1.925 × 6

وحدة القبضة القائمة = 11.555 سم = 0.1155 م

32 املرجع نفسه، الورقة 8.

33 املرجع نفسه.
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الطريقة الثانية

وحدة القبضة القائمة = وحدة الذراع ÷ 4

نعلم أّن وحدة الذراع = 0.462 م = 46.2 سم

هذا يعني أّن وحدة القبضة القائمة = 46.2 ÷ 4

وحدة القبضة القائمة = 11.55 سم = 0.1155 م

وهي النتيجة التي حصل عليها ابن عمر الدمشقي إذ قال: "والقبضة القائمة باملرت هي 0.11")34).

وأمام انفراد ابن عمر الدمشقي بهذه اإلشارات، فإّن املقصود بالقبضة يف املصادر العربية سواء املرشقية أو املغربية القبضة النائمة 

التي تساوي أربعة أصابع.

مجالت استعمل وحدة القبضة

استعملت وحدة القبضة للداللة عىل قياس املسافة، وكذا عىل وزن األشياء، ذلك أّنها عرفت يف كثري من األحيان يف بالد املغرب 

واألندلس بالحزمة للداللة عىل الوزن، فالفقيه املاليك سحنون بن سعيد كان يحمل "حزم البصل من حانوت جامع العطار وغري ذلك إىل 

داره تواضًعا لله عز وجل")35)، كما كانت بعض الوصفات يف الطبخ تحتاج إىل "كزبرة يابسة)...( ونصف رطل من أوراق الزعتــر وقبضــة 

مــن الزعرت اللويل")36).

وكان األمري أبو تاشفني عبد الرحمان بن يغمراسن قد احتكر بيع جميع "األقوات والخضاري وال يبتاعها إال هو، وكان يحبس يف 

يده قبضة كرنب ومثلها يف يده اليرسى ويقيس هذه مع هذه")))(.

وارتبط استعمال القبضة بصفتها وحدة قياس بالذراع يف بالد املغرب واألندلس، لوجود أكرث من وحدة قياس له، مثاًل ذراع العامة 

الذي هو ست قبضات، أي أربعة وعرشون إصبًعا)38). ويذكر البكري أّن هذه الوحدة تعرف يف بالد املرشق بذراع األسود)39)، ولعله يقصد 

وقبضة ويشء يسري من  ذراع  وهو  العراق،  أرايض  بمسح  الخطاب  أمره عمر بن  بن حنيف حني  استعمله عثمان  الذي  السوداء  ذراع 

اإلبهام فوق القبضة)40).

الفقهاء والعلماء لم يجدوا مناًصا من استعمالها يف  أّن  القبضة استغلت يف مجاالت محدودة نظرًا لدقتها، غري  أّن وحدة  ويبدو 

تحديد قياس إطالق اللحي، فقد أجاز مالك والقايض عياض وغريهما إطالقها رشيطة االعتدال يف ذلك "ومنهم من حـــد]هــا[ بما 

زاد عىل القبضة")41).

34 املرجع نفسه.

35 أبو بكر عبد الله بن محمد املاليك، رياض النفوس يف طبقات علماء القريوان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسري من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، البشري 

البكوش )محقق(، ج 1 )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1983(، ص 365.

36 ابن رزين، ص 262.

37 إسماعيل بن األحمر، روضة النرسين يف دولة بني مرين، عبد الوهاب بن منصور )محقق( )الرباط: املطبعة امللكية،1991(، ص 63، 64.

38 أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري، املسالك واملمالك، أدريان فان ليوفن وأندري فريي )محققان(، ج 1 )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1992(، ص 178.

39 املرجع نفسه، ج 1، ص 178.

40 أحمد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقويب، تاريخ اليعقويب، عبد األمري مهنا )محقق(، ج 2 )بريوت: مؤسسة األعىل للمطبوعات، 1993(، ص 43.

41 محمد بن عيل بن محمد الشوكاين، نيل األوطار، ج 1 )بريوت: دار الجيل،1973(، ص 136.
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ثالثًا: وحدة الفرت

تحقيق وحدة الفرت

الِفرت ما بني طرف اإلبهام وطرف املشرية أو السبابة إذا فتحتهما، وجمعه أفتار)42)، والَوْرُب هي املسافة ما بني السبابة واإلبهام، 

وتطلق العرب كذلك مصطلحي اإِلْلب والِفْرت للداللة عىل الِفرت)43)، ونقول فرتت اليشء بالفرت أي شربته وقست مسافته)44).

وعن رسول الله صىل الله عنه وسلم قال: "تخرج الدابة من هذا املوضع فإذا هي ِفرت يف ِشرب")45).

ويقول الشاعر من البحر الطويل:)46)

خطوها أطول  املشى  قطاف   قدى الفرت إذ أدنى خطاهن فرسخ)46)عليها 

ويبدو أّن االستعمال الضيق لوحدة الفرت قد جعل املؤرخني واملهتمني باألطوال واملسافات ال يقّدمون معلومات قّيمة عن قياس هذه 

الوحدة، اللهم إشارة وحيدة تؤكد أّن الفرت وحدة قياس أساسية)47) بدليل أنها كانت تستعمل يف التحويالت الحسابية من وحدة إىل أخرى، 

غري أّن املصادر العربية سكتت عنها، وهو األمر الذي جعل تحديدها بدقة أمرًا صعب املنال )الصورة 5 من امللحق توضح قياس وحدة الفرت(.

تحويل وحدة الفرت إىل الوحدة املرتية

برتتيب متدرج  أمدنا  أنه  الفرت، ذلك  قياس وحدة  لتحديد  به  أهم سند يمكن االستعانة  الفرت  الدمشقي عن  ابن عمر  إشارة  ُتعّد 

لوحدات القياس من القامة حتى اإلصبع، حني قال: "قاسوا قامته وباعه وقدمه وشربه وفرته وقبضة يده القائمة والنائمة وإصبعه")48)؛ 

وعليه فإّن قياس وحدة الفرت يكون محصورًا بني قياس وحدة الشرب وقياس وحدة القبضة.

بمعنى: وحدة الشرب < وحدة الفرت < وحدة القبضة

وسبقت اإلشارة إىل أّن وحدة القبضة = وحدة اإلصبع × 4

وممكن الرجوع إىل تحقيق وحدة الشرب من هذا البحث للوقوف عىل قياسها فهي:

وحدة الشرب = وحدة اإلصبع × 12

مّما يعني: وحدة اإلصبع × 12 < وحدة الفرت < وحدة اإلصبع × 4

ووحدة الفرت جزء من وحدات الذراع ومن ثّم تتدرج وفق معادالت حسابية، وهي كالتايل:

42 ابن منظور، ج 5، ص 4.

43 املرجع نفسه، ج 1، ص 796.

44 مجد الدين محمد بن يعقوب الفريوزآبادي، القاموس املحيط )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1993(، ص 31، 146.

45 محمد بن يزيد أبو عبد الله ابن ماجة، سنن ابن ماجة، محمد فؤاد عبد الباقي )محقق(، ج 2 )بريوت: دار الفكر، د.ت(، ص 1352، الحديث رقم 4067.

46 كمال الدين عمر بن أحمد بن أيب جرادة، بغية الطلب يف تاريخ حلب، سهيل زكار )محقق(، ج 6 )بريوت: دار الفكر، 1988(، ص 2690.

47 الدمشقي، الورقة 5.

48 املرجع نفسه.
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وحدة الفرت = )وحدة الشرب + وحدة القبضة( ÷ 2

أي أّن وحدة الفرت = ])وحدة اإلصبع × 12( + )وحدة اإلصبع × 4([ ÷ 2

مّما يؤدي إىل أّن وحدة الفرت = )وحدة اإلصبع × 16( ÷ 2

وحدة الفرت = وحدة اإلصبع × 8

توصلنا إىل أّن: وحدة اإلصبع = 1.925 سم

مّما يعني أّن: وحدة الفرت = 1.925 سم × 8

وحدة الفرت = 15.4 سم = 0.154 م

مجالت استعمل وحدة الفرت

استعملت وحدة الفرت ملاما يف املصادر العربية، فقد تحّدث البكري عن ساقية بوادي الجمال بقسطيلية سعتها شربان )0.462 م( 

يف ارتفاع فرت )0.154 م()49)، ووصف النويري نوًعا من السمك يكون بقدر الفرت)0.154 م()50)، وتحّدث عن غزال املسك، وقــال إّن له 

"نابيـن أبيضني خفيفني خارجني من فيه)...( كل واحد منهما دون الفرت )0.154 م(")51).

ويبدو أّن عدم انتشار وحدة الفرت يف االستعماالت اليومية يف بالد املغرب واألندلس هو الذي جعل بعض املؤرخني والجغرافيني 

يستعملون بعض القياسات الجزافية للداللة عىل وحدة الفرت، كما هو الشأن بالنسبة إىل اإلدرييس حني تحدث عن حوت بمدينة مسيلة 

وقال: "ويكون مقدار هذا السمك من شرب إىل ما دونه")52)، أو بالنسبة إىل العباس بن إبراهيم حني قال إّن طول القرآن الكريم الذي 

كان بيد عثمان بن عفان حني قتل دون الشرب)53)؛ ولعل دون الشرب هنا توحي بقياس وحدة الفرت التي كانت مبهمة القياس عند بعضهم.

رابًعا: وحدة الشرب

تحقيق وحدة الشرب

الشرب هو املسافة ما بني أعىل اإلبهام وأعىل الخنص، وهو مذكر وجمعه أشبار)54). ويقــال َشَبــر الثــوب بمعنى كاله بشربه، وهذا 

أشرب من ذاك، أي أوسع منه)55)، وشربتك شيًئا شربًا وأشربتك أعطيتك، وشربت الثوب شربًا من الشرب أي قسته)56). ويف حديث رسول 

49 البكري، ج 2، ص 709.

50 أحمد بن عبد الوهاب النويري، كتاب نهاية األرب يف فنون األدب، مصطفى أبو ضيف أحمد )محقق( )الدار البيضاء: دار النرش املغربية، 1984(، ص 947.

51 املرجع نفسه، ص 1046.

52 محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي اإلدرييس الحسني، نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق، ج 1 )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيـة ، 1994(، ص 254.

53 العباس بن إبراهيم السماليل، اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم، عبد الوهاب بن منصور )محقق(، ج 2 )الرباط: املطبعة امللكية،1957(، ص 161.

54 ابن منظور، ج 4، ص 391.

55 املرجع نفسه.

56 أبو القاسم عيل بن جعفر السعدي بن القطاع الصقيل، كتاب األفعال، ج 2 )بريوت: دار عالم الكتب، 1983(، ص 177.
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الله ملسو هيلع هللا ىلص "من أخذ شربًا من األرض ظلًما فإنه طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضني")57)، واستعمل الرسول مصطلح "الشرب" للداللة عىل 

القطعة الصغرية من األرض، وهو دليل عىل أنه من أصغر الوحدات التي استغلت يف قياس مسافة األرض سواء يف البيوع أو ذرع الربائد 

واملراحل واملفازات، وقد ورد عن ابن زمرك يف أحد أبياته الشعرية من البحر الرسيع:

تقاس بالشرب ويف سريها مراحل شقت عىل السائرين)58)

وقال أحد الشعراء يهنئ الخليفة املنصور املوحدي عىل انتصاره يف معركة األرك سنة 591ه / 1195م، من البحر الطويل)59):

لــه  أندلــس  أقطار  يرى  قطراوكان  بأسهمه  خيطئ  مل  يرم  متى 
املنى عن  األربعاء  يوم  شربا)59)فساله  متلكه  مما  يرجتــــي  فمــا   

ووصف ابن زمرك الزرافة التي أهداها وفد األحابيش للسلطان املريني أبو سالم، قائاًل، من البحر الكامل:)60)

راحـــة الثريـــا  مخـــس  باألشبار)60)وكأمنـــا  الليل  مسري  ذرعت   
استعملت وحدة الشرب كثريًا يف مجاالت مختلفة، لكن ما يثري االنتباه يف خصوصها ما ورد عند ابن جبري، إذ استعمل يف قياساته تارة 

مصطلح "شرب" وتارة أخرى مصطلح "شرب مخففة"؛ فعندما قاس الرخامة املوجودة عىل قرب هاجر زوجة إبراهيم الخليل عليه السالم، قال 

إّن "سعتها مقدار شرب ونصف")61)، ولكن عندما ذرع املسافة املوجودة بني الركن العراقي والركن الشامي من بيت الله الحرام، جعلها "ثمانية 

وأربعون شربًا مخففة")62)، وهو ما يجعلنا نتساءل: هل هناك وحدة شرب عادية وأخرى مخففة؟ وهل وحدة الشرب املخففة أقل من العادية؟

قد يتبادر إىل الذهن أّن املقصود بالشرب املخففة ما دون وحدة الشرب، لكن لو كان األمر كذلك ملا قال ابن جبري إّن باب بيت الله الحرام 

قريب من الحجر األسود "بعرشة أشبار مخففة")63)، ولقال إنه قريب بتسعة أشبار وشرب مخففة ليوحي بأّن الشرب املخففة هي ما دون الشرب، 

ولكن تكرارها عرش مرات يدّل عىل أنها وحدة للقياس. ويمكن أن نلمس هذا من خالل ما ورد عند البكري حني قال إّن حوًتا بسبتة "ينسب 

إىل موىس عرضه مقدار ثلثي شرب وطوله أكرث من شرب")64)، وكذلك مما ورد عند اإلدرييس الذي ذكر أّن ارتفاع خد الجائزة من جامع قرطبة 

"شرب وافر يف عرض شرب إاّل ثالثة أصابع")65)، وقال كذلك أّن أهل املسيلة يفتخرون بسمك مقداره "من شرب إىل ما دونه")66).

انطالًقا من هذه اإلشارات يّتضح أّن ابن جبري قاس بوحدتني مختلفتني للشرب، وهو األمر الذي يفرض تحديد قياس كل منهما 

حتى يمكن الوقوف عىل الفرق بينهما، والتأكد بالفعل، هل كانت هناك وحدتان للشرب أم ال؟

1168، الحديث رقم  1987(، ص  3 )بريوت: دار ابن كثري،  صحيح البخاري، مصطفى ديب البغا )محقق(، ج  57 محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، 

الحديث   ،1231 ص  د.ت(،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  )بريوت:   3 ج  )محقق(،  الباقي  عبد  فؤاد  محمد  مسلم،  صحيح  النيسابوري،  القشريي  مسلم  الحسني  أبو  3026؛ 
رقم 1610.

58 ابن زمرك محمد بن يوسف الصيحي، ديوان ابن زمرك األندليس، محمد توفيق النيفر )محقق( )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1997(، ص 229.

59 ابن عذاري املراكيش، البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب: قسم املوحدين، محمد إبراهيم الكتاين ومحمد زنيرب ومحمد بن تاويت وعبد القادر زمامة )محققون( 

)الدار البيضاء/ بريوت: دار الثقافة للنرش والتوزيع/ دار الغرب اإلسالمي، 1985(، ص 222.

60 ابن زمرك، ص 430.

61 أبو الحسني محمد بن أحمد ابن جبري األندليس، رحلة ابن جبري )بريوت/ مص: دار الكتاب اللبناين/ دار الكتاب املصي(، ص 76.

62 املرجع نفسه، ص 74.

63 املرجع نفسه، ص 72.

64 البكري، ج 2، ص 783.

65 اإلدرييس، ج 2، ص 575.

66 املرجع نفسه، ج 1، ص 254.
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إذا كانت املصادر العربية قد أعطت مسافة بعض وحدات القياس انطالًقا من وحدات قياس أخرى، فإّن األمر لم يحدث بالنسبة 

إىل الشرب، ولكن يمكن استخالص ذلك من بعض اإلشارات البن جبري حني قال الخطوة هي "كلها فيها ثالثة أشبار")67)، ثّم أضاف 

"الخطوة ذراع ونصف")68).

إذا كانت وحدة الشرب معلومة القياس من خالل هاتني اإلشارتني، فما هو قياس وحدة الشرب املخففة؟

انفرد ابن جبري بإشارات حول مقياس الشرب املخففة، ويبقى أمر تحديد مقياسها صعًبا، وال يمكن إنجازه إاّل عىل وفق مقارنة تتم 

بني قياساته وقياسات مصادر أخرى تعرضت لألماكن ذاتها.

وقد أورد ابن جبري يف مصنفه مصطلح الشرب املخففة أربع مرات للداللة عىل أنها وحدة قياس، فذكر أنه "من الركن الذي فيه الحجر 

األسود إىل الركن العراقي أربعة وخمسون شربًا مخففة")69)، وهي املسافة التي حددها ابن بطوطة حني قال "وعرض صفحتها التي 

من الركن العراقي إىل الحجر األسود أربعة وخمسون شربًا")70)، ويف موضع آخر ذكر أّن املسافة "من الركن العراقي إىل الركن الشامي 

ثمانية وأربعون شربًا مخففة")71)، وهو القياس نفسه الذي شربه ابن بطوطة عندما تعّرض للمكان ذاته، إذ ذكر أنه "من الركن العراقي 

إىل الركن الشامي من داخل الحجر ثمانية وأربعون شربًا")72)، ومن هذه اإلشارات يّتضح أّن الرحالتني اتفقا عىل العدد يف حني اختلفا 

حول وحدة القياس، مع العلم أّن األول زار الحجاز يف القرن 6ه / 12م، والثاين زارها خالل القرن 8ه / 14م.

قد يتبادر من خالل هذه النصوص أّن ابن بطوطة رّبما اطلع عىل رحلة ابن جبري، واستقى منها قياساته، وحتى لو كان األمر كذلك، 

ملاذا لم يأخذ عنه مصطلح الشرب املخففة؟ وملاذا خالفه يف بعض القياسات؟ كقياس بروز امليزاب الذي حدده ابن جبري يف أربعة أذرع)73)، 

وابن بطوطة يف ذراعني)74)، يف حني اتفقا علــى أّن سعتـه شرب واحد)75). وذكر ابن رسته أّن "طول امليزاب أربع أذرع، وسعته ثمانــي 

أصابع")76)، وبذلك يكون قد اتفق مع ابن جبري يف عدد األذرع لكن اختلف معه يف وحدة القياس، وخالف الرحالتني يف سعة امليزاب.

يبدو أّن ابن جبري لم يكن يفّرق بني الشرب املخففة والشرب العادية، إذا علمنا أنه قال إّن أربعني خطوة "هي مائة وعرشون شربًا 

مخففة")77)، بمعنى أّن الخطوة تساوي ثالثة أشبار مخففة، وقال يف موضع آخر أّن "الخطوة كلها فيها ثالثة أشبار")78). وما دام الرحالة 

الوحيد الذي انفرد بهذه املعلومة، فال يمكننا إاّل أن نعّد أّن وحدة الشرب املخففة هي نفسها وحدة الشرب التي اعتمدتها املصادر العربية 

)الصورة 6 من امللحق توضح قياس وحدة الشرب(.

67 ابن جبري، ص 74.

68 املرجع نفسه، ص 185.

69 املرجع نفسه، ص 72.

70 محمد بن عبد الله بن محمد اللوايت أبو عبد الله بن بطوطة، تحفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، علـي املنتص الكتاين )محقق(، ج 1 )بريوت: مؤسسة 

الرسالة، 1405ه(، ص 154.

71 ابن جبري، ص 74.

72 ابن بطوطة، ج 1، ص 155.

73 ابن جبري، ص 75.

74 ابن بطوطة، ج 1، ص 156.

75 ابن جبري، ص 75؛ ابن بطوطة، ج 1، ص 156.

76 أبو عيل أحمد بن عمر بن رسته، األعالق النفيسة )بريوت: دار إحيـاء الرتاث العريب، 1988(، ص 36.

77 ابن جبري، ص 74.

78 املرجع نفسه.
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تحويل وحدة الشرب إىل الوحدة املرتية

يمكن استخالص قياس وحدة الشرب من بعض إشارات ابن جبري فقد ذكر أن الخطوة "كلها فيها ثالثة أشبار")79)، وأّن "الخطوة 

ذراع ونصف")80).

إًذا: وحدة الخطوة = وحدة الشرب × 3

وحدة الخطوة = وحدة الذراع + )وحدة الذراع ÷ 2(

نستنتج أّن:

وحدة الشرب × 3 = وحدة الذراع + )وحدة الذراع ÷ 2(

يعني: وحدة الشرب = ]وحدة الذراع + )وحدة الذراع ÷ 2([ ÷ 3

توصلنا خالل بحث سابق إىل أّن وحدة الذراع = وحدة اإلصبع × 24

وأن وحدة الذراع = 46.2 سم

وأن وحدة اإلصبع = 1.925 سم

انطالًقا من هذه املعطيات يمكن استخالص قياس وحدة الشرب بطريقتني مختلفتني:

الطريقة األوىل

لدينا وحدة الشرب = ]وحدة الذراع + )وحدة الذراع ÷ 2([ ÷ 3

وحدة الذراع = وحدة اإلصبع × 24

وحدة الشرب = ])وحدة اإلصبع × 24( + )وحدة اإلصبع × 24( ÷ 2[ ÷ 3

وحدة الشرب = ])وحدة اإلصبع × 24( + )وحدة اإلصبع × 12([ ÷ 3

وحدة الشرب = )وحدة اإلصبع × 36( ÷ 3

وحدة الشرب = وحدة اإلصبع × 12

ونعلم أّن وحدة اإلصبع = 1.925 سم

مما يؤدي إىل وحدة الشرب = 1.925 سم × 12

وحدة الشرب = 23.1 سم = 0.231 م

الطريقة الثانية

لدينا وحدة الشرب = ]وحدة الذراع + )وحدة الذراع ÷ 2([ ÷ 3

ووحدة الذراع = 46.2 سم

إذن وحدة الشرب= ]46.2 سم + )46.2 سم ÷ 2([ ÷ 3

79 املرجع نفسه.

80 املرجع نفسه، ص 185.
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وحدة الشرب = )46.2 سم + 23.1 سم( ÷ 3

وحدة الشرب = 69.3 سم ÷ 3

وحدة الشرب = 23.1 سم = 0.231 م

أشار عبد الهادي التازي إىل اختالف وحدة "الشرب باختالف األيدي التي اتخذته مقياًسا وقد رأى ماريس Marçais أنه عرشون 

سانتيما، كما قّدره بويت Pauty باثنني وعرشين سانتيما، ووجد آخرون أنه يساوي 24 أو 26 أو 28، أًما الشرب فإنه بحسب تقدير طرياس 

Terrasse يصل إىل حواىل 31 سنتيما")))(.

تعامالتهم  القياسات يف  إىل هذه  الناس  لحاجة  وربعه  وثلثه  الشرب  إىل عدة وحدات صغرية مثل نصف  الشرب  فقد قسمت وحدة 

اليومية التجارية واالجتماعية، فحوت سبتة كان "عرضه مقـدار ثلثي شرب )0.154 م(، وطوله أكرث من شرب )0.231 م(")1)(، ويتحدث 

كذلك ابن رزين عن طريقة طبخ اللحم يف القدر، فيقول: "ويلقى عليه من مسطار العنب الحلو ما يغمره بثلثي شرب )0.154 م(")))(. وكان 

حزام بطن محمد الهزميــري)))( شربين)0.462 م( غري ربع شرب )0.057 م( وذلك من شدة تقشفه وتصّوفه)5)(.

مجالت استعمل وحدة الشرب

تزخر املصادر العربية بالعديد من النصوص التي تناولت وحدة الشرب بصفتها أحد أجزاء وحدة الذراع، وهي وحدة استغلها اإلنسان 

يف قياس الكثري من األشياء التي يستعملها يف حياته اليومية.

الجمال بقسطيلية وسواقيه "كل ساقية سعة شربين )0.462 م(")86). كما أشار  نهر  البكري يف معرض حديثه عن عمق  أشار 

الحمريي إىل أّن سعة نهر أم ربيـع بلغت عندما اجتازه أبو العالء املوحدي سنة 629ه/ 1232م، عشــرين شبــرًا )4.42 م( أو نحوها)87).

م(،   0.46( ذراع  من  "أكرث  الطــول  يف  منه  السمكــة  تبلغ  الذي  املشوي،  بالحوت  تشتهر  كانت  سبتة  مدينة  أّن  املازين  ويذكر 

وعرضها شرب )0.23 م(")88). وتحدث اإلدرييس عن سمك جيد بإفريقية فقال: "أهل املسلة يفتخرون به ويكون مقدار هذا السمك من 

شرب )0.23 م( إىل ما دونه")89).

وكان أهل منطقة حاحة باملغرب األقىص يشرتون قطًعا من نسيج الصوف يضعونها عىل رؤوسهم بلغ ذرع القطعة منها عرشة أشبار 

)2.3 م( يف الطول، عىل شربين )0.46 م( يف العرض)90).

81 عبد الهادي التازي، جامع القرويني املسجد والجامعة بمدينة فاس، ج 1 )بريوت: دار الكتاب اللبناين، 1972(، ص 52.

82 البكري، ج 2، ص 753؛ محمد بن عبد املنعم الحمريي، الروض املعطار يف خرب األقطار، إحسان عباس )محقق( )بريوت: مؤسسة نارص للثقافة، 1980(، ص 520.

83 ابن رزين، ص 268.

84 هو الفقيه الصويف محمد الهزمريي بن محمد األغمايت، تويف سنة 678ه / 1279م ودفن يف أغمات؛ السماليل، ج 4، ص 279.

85 املرجع نفسه، ج 4، ص 264.

86 البكري، ج 2، ص 709.

87 الحمريي، ص 605.

الكتب  املعرب عن بعض عجائب املغرب، وضع حواشيه محمد أمني ضناوي، )بريوت: دار  الغرناطي،  القييس  املازين  الرحيم بن سليمان  88 أبو حامد محمد بن عبد 

العلمية، 1999(، ص 63.

89 اإلدرييس، ج 1، ص 254.

90 الحسن الوزان، وصف إفريقيا، محمد حجي ومحمد األخرض )محققان(، ج 1 )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1983(، ص 97.
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ويذكر الحمريي أّن مدينة قرطاجنة بها قص يحوي "خمسني قوًسا قائًما يف الهواء، سعة كل قوس منها تزيد عن ثالثني شربًا 

)6.93 م(، وبني كل قوس وأختها سارية سعتهـــا أربعة أشبار ونصف )0.924 م(")91)، وأنه وجد باملدينة نفسها "أعمدة الرخام ما يكون 

دوره أربعني شربًا )9.24 م(")92)، وذكر صاحب االستبصار أّن بها "لوح رخام طوله 30 شربًا )6.93 م( وعرضه 15 شربًا )3.46 م(")93).

ويصف البكري قص لجم فيقول عنه: "مبني بحجارة طول الحجر منها خمسة وعرشون شربًا )5.77 م( ونحوها، وارتفاعه يف الهواء 

أربع وعرشون قامة )44.33م(")94). وعن قلعة بمدينة املهدية، يقول الحمريي: "مبنية بالصخر الجليل، ولها بابان من حديد ال خشب 

فيهما زنة كل واحدة منها ألف قنطار، طوله ثالثون شربًا )13.86م(")95).

وأشار ابن حيان أنه تحسًبا لهجومات العدو النصاين سنـة 301ه/913م، كان أهل بطليوس يف منطقة الغرب يجعلون أسوارهم 

قوية وعريضة حتى ال يقتحمها العدو، فصرّيوها "يف عرض عرشة أشبار )2.31م( لوًحا واحًدا")96)، ويبدو أن هذا األمر طال أغلب املدن 

األندلسية، إذ أن ملدينة ماردة "سورا عرضه اثنا عرش شربا )2.77م(")97).

ويصف اإلدرييس قنطرة قرطبة قائاًل: "علت القناطر فخرًا يف بنائها وإتقانها، وعدد قسيها سبع عرشة قوًسا بني القوس والقوس 

خمسون شربًا )11.55 م( وسعة القوس مثل ذلك خمسون شربًا )11.55م( وسعة ظهرها املعبور عليه ثالثون شربًا )6.93م(")98).

وتحدث ابن أيب زرع عن مسجد القرويني، فقال: "طوله من الحائط الغريب إىل الحائط الرشقي مئة وخمسني شبــرا )34.65 م(")99)، 

)كذا(  شربا  وثمانية  واحدة  شربا  مئة  جهات  األربع  يف  فيحتمل  م(،   6.237( شربًا  وعرشين  سبعة  منها  وجه  كل  "سعة  صومعته  وأن 

م(  وافر)0.231  منه شرب  الجائزة  "ارتفاع خد  بلغ  واألقواس  الجايزات  قرطبة عىل مجموعة من  ويحتوي مسجد  )24.948 م(")100). 

يف عرض شرب إال ثالثة أصابع )0.173م(، يف طول كل جايزة منها سبعة وثالثون شربًا )8.547 م( )...( وبني العمود والعمود خمسة 

عرش شربا)3.465 م(")101). وللجامع مجموعة من البالطات، طول "كل بالط منها ثالثة وثالثون شربًا)7.623 م(")102). وعن مسجد 

باألندلس قال الحمريي: "ومن عجائب البالط األوسط من مسجد اقليش، فإّن طول كل جائزة من جوائزه مائة شرب وأحد عرش شربًا 

)25.64 م( وهي مربعة منحوتة مستوية األطراف")103).

91 الحمريي، ص 463.

92 املرجع نفسه، 463.

93 مؤلف مجهول، كتاب االستبصار يف عجائب األمصار: وصف مكة واملدينة ومرص وبالد املغرب، سعد زغلول عبد الحميد )معلق( )الدار البيضاء: دار النرش املغربية، 

1985(، ص 122.
94 البكري، ج 2، ص 684؛ االستبصار، ص 118.

95 الحمريي، ص 172.

96 ابن حيان األندليس، املقتبس من أبناء أهل األندلس، بيدرو شامليتا وآخرون ) محققون(، ج 5 )مدريد/ بالرباط: املعهد اإلسباين العريب للثقافة/ كلية اآلداب بالرباط، 

1979(، ص 96.
97 الحمريي، ص 518.

98 اإلدرييس، ج 2، ص 579.

99 ابن أيب زرع الفايس، األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس )الرباط: دار املنصور للطباعة والوراقة، 1972(، ص 55.

100 املرجع نفسه، 56.

101 اإلدرييس، ج 2، ص 575 - 576؛ الحمريي، ص 457.

102 اإلدرييس، ج 2، ص 576؛ الحمريي، ص 457.

103 الحمريي، ص 52.
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ولم يكتف الناس باستعمال وحدة الشرب يف تعامالتهم اليومية، بل أطلقوها كنية عىل بعض األشخاص إّما لطول قاماتهم أو لطول 

أحد أطراف جسمهم، فابن رشيق القريواين تحدث عن رجل بلغ طوله اثني عرش شربًا )2.77 م()104)، يف حيـــن نعت ابن حجر العسقالين 

آخر باملشرب "ألّن أصابعه كانت كالشرب من الطول")105).

منطقة  ينحص يف  لم  إشعاعها  أّن  واألندلس، كما  املغرب  بالد  واالجتماعية يف  التجارية  التعامالت  أساس  الشرب  وظلت وحدة 

عىل  دليل  وهو  عدة،  مجاالت  يف  استغاللها  وإىل  املدروس،  املجال  مناطق  كل  يف  استعمالها  إىل  النصوص  تشري  إذ  األخرى،  دون 

1182ه / 1768م، عهد  استمرار التعامل بها، حتى ما بعد العص الوسيط، فقائد الجيوش الربتغالية ملا نزلت عىل ساحل الجديدة سنة 

السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله أمر "بحفر األساس التخاذ أشبار من جميع جهاتها ونصب عليها خمسة وثالثني مدفًعا بني 

كبري وصغري")106).

خامتة

كانت لوحدات اإلصبع والقبضة والشرب أهمية يف التعامالت اليومية لدى أهل املغرب واألندلس خالل العص الوسيط، وملا كانت 

هذه املقاييس تنتمي إىل الوحدات الصغرية والدقيقة، فإّن استعمالها كان شائًعا يف أمور البيع والرشاء والبناء والنقش والزخرفة، فالدقة 

مطلوبة يف هذه األمور حتى ال يطالها التشويه واالرتباك، ويلحق أصحابها الرضر. وما التدقيق الذي اعتمده العلماء يف تحديد وحدة 

اإلصبع إال دليل عىل ذلك، عندما استعملوا شعر الربذون وحبات الشعري لتحديد مسافة وحدة اإلصبع، واستخالص عمليات حسابية 

مرتابطة فيما بينها تؤدي وفق تدرج دقيق ومضبوط إىل الوحدات األخرى مثل وحدة القبضة ووحدة الفرت ووحدة الشرب ووحدة الذراع.

أو  الباحث  بالنسبة إىل  اللثام عن وحدات اإلصبع والقبضة والفرت والشرب، وأن نعّرف بها، ونجعلها مفهومة  لقد حاولنا أن نميط 

القارئ الحايل حني حولناها إىل الوحدة املرتية. فهل يمكن القول، بعد إنجاز هذه الدراسة، إّن هذه الوحدات املستعملة يف بالد املغرب 

واألندلس خالل العص الوسيط أضحت معلومة القياس لدينا؟

104 ابن رشيق القريواين، العمدة يف صناعة الشعر ونقده، مفيد قميحة )محقق( )بريوت: دار الكتب العلمية، 1983(، ص 417.

105 أحمد بن عيل بن محمد ابن حجر العسقالين، نزهة األلباب يف األلقاب، عبد العزيز بن محمد بن صالح السديدي )محقق(، ج 2 )الرياض: مكتبة الرشد، 1989(، 

ص 197.

)الدار   8 ج  محققان(،  )معلقان،  النارصي  ومحمد  النارصي  جعفر  العلوية،  الدولة  األقىص:  املغرب  دول  ألخبار  االستقصا  النارصي،  خالد  بن  أحمد  العباس  106 أبو 

البيضاء: دار الكتاب، 1956(، ص 36.
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ملحق الصور

الصورة )1(: عرض حبة الَشعري يساوي 6 ُشعريات من شعر الربذون

املصدر: من إعداد الباحث

الصورة )2(: وحدة اإلصبع تساوي 6 حبات الشعري

املصدر: من إعداد الباحث
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الصورة )3(: وحدة اإلصبع

املصدر: من إعداد الباحث

 الصورة )4(: االختالف بني القبضة القائمة والقبضة النائمة

املصدر: من إعداد الباحث
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الصورة )5(: وحدة الفرت

املصدر: من إعداد الباحث

الصورة )6(: وحدة الشرب

املصدر: من إعداد الباحث
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قامئة املصادر واملراجع

القرآن الكريم.	 

السماليل، عباس بن محمد بن إبراهيم. اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم، عبد الوهاب ابن منصور)محقق(، الرباط: 	 

املطبعة امللكية،1957.

ابن العديم، كمال الدين عمر بن أحمد بن أيب جرادة، بغية الطلب يف تاريخ حلب، سهيل زكار )محقق(، بريوت: دار الفكر، 1988.	 

الفايس، أبو الحسن عيل بن عبد الله بن أيب زرع. األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس، 	 

الرباط: دار املنصور للطباعة والوراقة، 1972.

ابن األحمر، إسماعيل بن يوسف. روضة النرسين يف دولة بني مرين، عبد الوهاب بن منصور )محقق(، الرباط: املطبعة امللكية،1991.	 

ابن األحنف، أبو الفضل العباس. ديوان العباس بن األحنف، بريوت: دار صادر، 1978.	 

ابن القطاع، أبو القاسم عيل بن جعفر السعدي. كتاب األفعال، بريوت: دار عالم الكتب، 1983.	 

ابن بطوطة، محمد بن عبد الله بن محمد اللوايت. تحفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، علـي املنتص الكتاين )محقق(، 	 

بريوت: مؤسسة الرسالة، 1405ه.

ابن جبري، أبو الحسني محمد بن أحمد األندليس. رحلة ابن جبري، بريوت: دار الكتاب اللبناين، مص: دار الكتاب املصي، د ت.	 

دار 	  بريوت:  )محققان(،  الخطيب  الدين  ومحب  الباقي  عبد  فؤاد  محمد  الباري،  فتح  محمد.  عيل  بن  أحمد  العسقالين،  حجر  ابن 

املعرفة، 1379ه.

ــــــــــــــــــــــــــــ. نزهة األلباب يف األلقاب. عبد العزيز بن محمد ابن صالح السديدي )محقق(، الرياض: مكتبة الرشد، 1989.	 

ابن حيان األندليس، حيان بن خلف بن حسني. املقتبس من أبناء أهل األندلس، اعتنى بنرشه ب.شامليتا بالتعاون لضبطه وتحقيقه 	 

اآلداب  كلية  مدريد:  للثقافة-  العريب  اإلسباين  املعهد  العربية،  للطباعة  م  رايكارش.  مطابع  وغريهما.  صبح  م.  و  كورينطي  ف.  مع 

بالرباط، 1979.

التجيبي، عيل بن محمد بن رزين. فضالة الخوان يف طيبات الطعام واأللوان: صورة من فن الطبخ يف األندلس واملغرب يف بداية 	 

عرص بني مرين، محمد بن شقرون )محقق(، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1984.

ابن رسته، أبو عيل أحمد بن عمر. األعالق النفيسة، بريوت: دار إحيـاء الرتاث العريب، 1988.	 

ابن رشيق، أبو عيل الحسن بن عيل القريواين. العمدة يف صناعة الشعر ونقده، مفيد قميحة )محقق(، بريوت: دار الكتب العلمية، 1983.	 

ابن زمرك، محمد بن يوسف الصيحي. ديوان ابن زمرك األندليس، محمد توفيق النيفر )محقق(، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1997.	 

ابـن شـرف، محيي الدين. املجموع رشح املهذب، محمود مطرحي )محقق(، بريوت: دار الفكر، 1996.	 

املقديس، أبو محمد مطهر بن طاهر. البدء والتاريخ، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، د ت.	 
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ابن عذاري، أبو عباس أحمد بن محمد املراكيش. البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب: قسم املوحدين، محمد إبراهيم الكتاين 	 

ومحمد زنيرب ومحمد بن تاويت وعبد القادر زمامة )محققون(، الدار البيضاء/ بريوت: دار الثقافة للنرش والتوزيع/ دار الغرب اإلسالمي، 1985.

ابن عابدين، محمد أمني بن عمر بن عبد العزيز. حاشية ابن عابدين، بريوت: دار الفكـر، 1386ه.	 

ــــــــــــــــــــــــــــ.يف حكم الذراع الرشعي، الرباط: مخطوط املكتبة الوطنية رقم د 1210.	 

ابن كثري، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي. تفسري ابن كثري، بريوت: دار الفكر،1401ه.	 
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مل تحتــل كتب الفتاوى والنوازل موقًعا متميــزًا يف قامئة مصادر الباحثني الذين اهتموا بدراســة العمران ومظاهر النمو 
الحرضي يف بعض مدن األندلس، عىل الرغم ماّم تزخر به من مادة علمية. وقد ارتأينا يف هذه الدراسة اعتامد  نوذج من 
تلــك الكتب للبحــث يف موضوع تنظيم املجال الحرضي يف قرطبة. ووجدنا ضالّتنــا يف كتاب "ديوان األحكام الكربى" أليب 
األصبغ عيىس بن ســهل )ت. 486ه( الذي يتضمن مســائَل وفتاوى غنية مبعلومات ومعطيات ذات صلة بالظاهرة الحرضية 

تسمح بالحديث عن "مجال حرضي" يف قرطبة كام يعرفه املختصون بالبحث يف الظاهرة الحرضية. 

ونســتطيع أن نقــول، يف ضوء املــادة التي أمّدنا بها كتاب "ديــوان األحكام الكربى"، إّن جانبًا مهاًم مــن التدبّر والعقالنية 
كان حارًضا يف عملية تنظيم املجال الحرضي يف قرطبة عىل الرغم من بعض السلبيات التي شابته، ما يفّند مقولة غياب 
العقالنيــة وضعف مســتوى تنظيم املجال الحرضي )يف هذه املدينة، ويف مدن دار اإلســالم عامــًة( التي رّوج لها كثريًا 

بعض الباحثني الغربيني.

كلمت مفتاحية: منيات، القريوان، فاس، الفتاوى، حومة، األسواق، الحاممات، األفران، الزقاق.

Islamic theological works have not traditionally been reliable resources for research on the architecture and 
urbandevelopmentofAndalusiancities.Inthispaper,anumberofthesebookshavebeenusedinresearching
urbanplanninginCordoba,particularlyDiwanofGrandJudgmentsbyAbiAl-AsbaghIssabinSahel(d.486 of 
the Hijri Calender), which provides a rich resource on the study of the experience in the medieval cities of Al 
Andalus.ThisandsimilarworksrevealvariousfeaturesofCordoba’surbandevelopment,suchasthegradualloss
of the tribal dimension in urban planning, the importance of spatial centralization, the lack of clear boundaries 
betweenprivateandpublicpropertyinthecommunaluseoftheurbanspace,andthesignificanceofreligionin
theorganizationofresidentialunits.BasedonthematerialinIssabinSahel’swork,onemayconcludethatalarge
amount of planning and rationality was present in the organization of urban space in Cordoba, despite various 
flaws.Thisthesisdebunksthecommonly-heldargument,promotedbyWesternresearchers,thatrationalitywas
absentandthaturbanplanningwasweakinthedevelopmentofCordobaandIslamiccitiesingeneral.

Keywords: gardens,Kairouan,Fes,fatwas,urbanquarters,souks,hamams,bakeries,alleys.
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دراســات
بعض مالمح تنظيم املجال الحرضي يف قرطبة
من خالل كتاب ديوان األحكام الكربى البن سهل

مقدمة

منذ ثمانينيات القرن املايض، أخذت كتب الفتاوى والنوازل تحتل موقًعا متميزًا يف قائمة املصادر التي يعتمدها الباحثون يف حضارة 

بالد املغرب واألندلس وتاريخها. ويعزى ذلك لوفرة ما تقّدمه من مادٍة علمية ال تتيحها املصادر التقليدية، كالحوليات التاريخية مثاًل.

وقد اعتمدنا عىل نماذج منها يف بحٍث راَم الكشف عن جوانَب من واقع البادية األندلسية خالل القرن الخامس الهجري)1). وها 

نحن نعتمد عىل نموذج آخر منها يف هذه املقالة للحديث عن بعض مالمح تنظيم املجال الحرضي يف قرطبة. ويتعلق األمر بكتاب "ديوان 

األحكام الكربى" البن سهل.

العمران  تناولت يف فصول منها  قّيمة)2)،  بدراساٍت  أندلسية أخرى،  الباحثني خّصت قرطبة وحوارض  ثلة من  أّن  بالذكر  والجدير 

ومظاهر النمو الحرضي. وقد اعتمدت يف تلك الدراسات عىل مختلف املصادر املتداولة من كتب تاريٍخ عام وكتب جغرافيا ورحالت وكتب 

األدب، إضافًة إىل خالصات بعض عمليات التنقيب األثري، بينما كان اعتمادهم عىل املصنفات الفقهية، بمختلف مشاربها، محدوًدا 

إىل حٍد ما. وقد شّدد أحدهم يف كونه وقف، وهو يسعى إىل تحقيق جملٍة من فصول كتاب "ديوان األحكام الكربى"، عىل ما يزخر به 

من نصوص ذات صلة بالعمران، فقام باستخراجها وتحقيقها ونرشها يف كتّيب مستقل)3) أراد من خالله وضع تلك النصوص رهن إشارة 

والعامل  الروحي  "العامل  العربية اإلسالمية"؛ وهما  املدينة  التحما وساهما يف تكوين  الضوء عىل "عاملني حضارَيني  القّراء، وتسليط 

التطور  الفقهي يف األندلس  الفقهية لرصد مدى مواكبة الترشيع  املدين". ويف االتجاه ذاته، حاول باحٌث آخر اعتماد بعض املصنفات 

العمراين والحرضي)4).

ولكّننا  قرطبة.  يف  الحرضي  النمّو  وعن  العمران  عن  للحديث  الفقه  كتب  مختلف  استحضار  الدراسة،  هذه  يف  ننوي،  ال  ونحن 

سنحاول تسليط الضوء عىل جوانب من التنظيم الحرضي فيها، كما ذكرنا سابًقا، من خالل مصنف ابن سهل إلبراز بعض خاصيات ذلك 

التنظيم من جهة، ولتبيان مدى قيمة املصنف املعتمد يف دراسة من هذا القبيل، من جهة أخرى.

واملفتني  القضاة  كبار  أحد  بكونه كان  واشتهر   . 486ه  وتويف سنة  413ه،  الجياين سنة  بن سهل األسدي  أبو األصبغ عيىس  ولد 

فقيًها مشاورًا ومفتًيا  وإشبيلية وغرناطة وسبتة وطنجة،  رأسه، وقرطبة  انتقل بني جيان، مسقط  الهجري.  الخامس  القرن  أندلس  يف 

وقاضًيا. فعّده الكثري مّمن ترجموا له، ونقلوا ملًعا من أخباره، أمثال ابن الحاج الشهيد )ت. 529ه( والقايض عياض السبتي )ت. 544ه( 

1 البحث تحت عنوان: "إسهامات كتب الفتاوى والنوازل يف الكشف عن جوانب من واقع البادية األندلسية يف القرن الخامس الهجري"، أسهمنا به يف أشغال ندوة يف 

موضوع "النوازل والبحث العلمي"، نظمتها مجموعة البحث يف الرتاث النوازيل بالغرب اإلسالمي يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس- فاس يوم 17 شباط/فرباير 2009. 

لم َيْجر نرش أعمال الندوة املذكورة، ونرش نص البحث يوم 17 كانون األول/أكتوبر 2010، يف موقع املنشاوي للدراسات والبحوث، عىل الرابط:
http://www.minshawi.com/node/1574

العرص اإلسالمي(، )اإلسكندرية:  أثرية يف  )دراسة تاريخية، عمرانية،  الخالفة يف األندلس  قرطبة حارضة  العزيز سالم،  املثال دراسة: عبد  بينها عىل سبيل  2 من 

قاعدة أسطول األندلس )اإلسكندرية: مؤسسة شباب  أملرية اإلسالمية  تاريخ مدينة  أملرية تحت عنوان:  أخرى حول مدينة  1997(؛ ودراسة  الجامعة،  مؤسسة شباب 

مالقة  أبو مصطفى،  1983(؛ وكمال السيد  قرطبة يف العرص اإلسالمي: تاريخ وحضارة )اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة،  1984(؛ ودراسة: أحمد فكري،  الجامعة، 

اإلسالمية يف عرص دويالت الطوائف )القرن الخامس الهجري - الحادي عرش امليالدي( دراسة يف مظاهر العمران والحياة االجتماعية )اإلسكندرية: مؤسسة شباب 

الجامعة، 1993(.

3 يتعلق األمر بكتّيب: محمد عبد الوهاب خالف )محقق(، وثائق يف شئون العمران يف االندلس املساجد والدور، مستخرجة من مخطوط االحكام الكربى للقايض 

ايب االصبغ عيىس بن سهل االندليس )القاهرة: املركز العريب، 1983(.

4 نعني هنا: أحمد الطاهري، "الترشيع الفقهي باألندلس يف مواكبة التطور العمراين والحرضي"، يف: دراسات ومباحث يف تاريخ األندلس عرصي الخالفة والطوائف 

)الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 1993(.

http://www.minshawi.com/node/1574
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وابن بشكوال )ت. 578ه(، واحًدا من أكرب العارفني بالنوازل، والبصاء بشؤون األحكام، أّلف فيها كتاًبا مفيًدا اشتهر باسم "األحكام 

الكربى"، عّول عليه الحكام والعلماء.

ُقّدر لهذا الكتاب أن تصلنا منه تسع نسخ، يوجد معظمها يف خزانات مغربية، من بينها نسخة محفوظة يف قسم املخطوطات يف 

الخزانة العامة يف الرباط )تحت رقم ق. 838( اّطلعنا عليها، واستقينا منها مادًة غزيرة استثمرناها يف إنجاز أطروحتنا حول "الزراعة يف 

األندلس خالل القرن الخامس الهجري")5)، ويف إنجاز البحث املشار إليه سابًقا.

وكان للتهامي األزموري، أحد العلماء املغاربة املحدثني، كسب السبق يف التعريف بهذا املخطوط حني نرش أحد أبوابه، وهو "باب 

الوهاب  عبد  املصي محمد  الباحث  قام  ثم   .1973 تمودا صدر سنة  عدٍد من مجلة هسربيس  االحتساب"، عىل صفحات  يف مسائل 

1980 و1985. وبعد  السنوات  الواقعة بني  الفرتة  القطع املتوسط)6) صدرت يف  خالف بنرش مجموعة نصوص منه يف سّتة كتّيبات من 

هذا التاريخ، ُقّدر ملصّنف ابن سهل أن يحظى بمزيد من اهتمام الباحثني الجامعيني العرب. فقد قامت الباحثة السعودية نورة محمد 

عبد العزيز التويجري بتحقيق قسٍم أّول منه يف إطار رسالة جامعية لنيل املاجستري، وقسم ثاٍن منه لنيل شهادة الدكتوراه. ونرشت النص 

الكامل محقًقا يف كتاب من جزءين سنة 1995 تحت عنوان: "اإلعالم بنوازل األحكام" )عنوان رئيس(، وتحته عنوان فرعي "املعروف 

باألحكام الكربى". ثم ارتأى الباحث رشيد حميد النعيمي بدوره تحقيقه يف إطار أطروحة جامعية لنيل الدكتوراه. ونرشه سنة 1997 تحت 

عنوان: "ديوان األحكام الكربى". وقام الباحث محمد حسن إسماعيل بتحقيقه ونرشته مؤسسة دار الكتب العلمية سنة 2005، تحت 

عنوان رئيس: "كتاب النوازل واألعالم"، وعنوان فرعي: "املسمى ديوان األحكام الكربى". ثم قام الباحث املصي يحيى مراد بتحقيقه 

ونرشه ضمن إصدارات دار الحديث القاهرية سنة 2007 تحت عنوان: "ديوان األحكام الكربى أو اإلعالم بنوازل األحكام وقطر من 

سرَي الحّكام".

وتتوزع مادة كتاب ابن سهل عىل أبواب الفقه املعروفة؛ كباب القضاء واألحكام، وباب الوصايا، وباب الطالق، وباب البيوع… 

ويتميز عن غريه من املصنفات النوازلية التي تعود إىل القرن الخامس الهجري، بكون صاحبه يستعرض يف كّل باب ما يتصل به من 

أحكام، ويفتي يف الوقت ذاته يف النوازل واملسائل املتصلة بذلك الباب، وقد تضّمن نوازل ومسائل يف قضايا ذات صلة بالدور والحوانيت 

واملساجد واألفران والحمامات واملقابر واملسالك واملحّجات وغريها من املنشآت واملرافق التي كانت تقّدم خدمات لسكان قرطبة. وعىل 

البيوع"، و"باب  "باب يف  واملسائل ضمن مواد  النوازل  تلك  أهم  األندلس. وقد وردت  نفسه كان األمر يف غريها من حوارض  املنوال 

الصدقات والهبات"، و"باب مسائل االحتساب".

كانت الدور واألفران والحمامات واملساجد، وباقي املرافق، منترشة يف أحياء املدينة. وعرفت تلك األحياء باألرباض، إذ ورد فعاًل 

نمو  اكتمال  عند  ربًضا  واحد وعرشين  ينيف عن  ما  عددها  وبلغ  الريحاين")7).  حوانيت  باسم "ربض  ابن سهل  أحدها يف مصنف  ذكر 

5 صدرت سنة 2007 ضمن منشورات مطبعة الجسور يف وجدة.

6 هي كما ييل: وثائق يف أحكام القضاء الجنايئ يف األندلس )القاهرة: املطبعة العربية الحديثة، 1980(؛ وثائق يف أحكام قضاء أهل الذمة يف األندلس )القاهرة: املطبعة 

العربية الحديثة، 1980(؛ ثالث وثائق يف محاربة األهواء والبدع يف األندلس )القاهرة: املطبعة العربية الحديثة، 1981(؛ وثائق يف الطب اإلسالمي ووظيفته يف معاونة 

القضاء يف األندلس )القاهرة: املطبعة العربية الحديثة، 1982(؛ وثائق يف شئون العمران يف االندلس )املساجد والدور(؛ وثائق يف شؤون الحسبة يف األندلس )القاهرة: 

املطبعة العربية الحديثة، 1985(.

7 عيىس بن سهل، ديوان األحكام الكربى أو اإلعالم بنوازل األحكام وقطر من سري الحكام، يحيى مراد )محقق(، )القاهرة: دار الحديث، 2007(، ص 347. وهي 

النسخة التي اعتمدها الباحث يف إنجاز هذه الورقة.
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قرطبة بحسب إفادات بعض الباحثني)8). وتوزعت بني سبعة أرباض يف الجهة الرشقية، وتسعة أرباض يف الجهة الغربية، وثالثة أرباض 

آهلة  تلك األرباض كانت  بأّن  الحديثة  والدراسات  الهجري  الرابع  القرن  تفيد مصادر  القبلية)9).  بالجهة  الجوفية، وربضني  الجهة  يف 

بالسكان الذين ارتبط معظمهم بأنشطة حرضية رصفة )سياسية - إدارية، ودينية، واقتصادية، وثقافية(. ومن هذا املنطلق، نستطيع أن 

نتحدث عن مجال حرضي يف قرطبة، بما أّن هذا األخري، كما يعّرفه املختصون يف الظاهرة الحرضية، هو "مجموعة متصلة، أو شبه 

هة لخدمة السكان وإشباع حاجياتهم  متصلة، من الفضاءات الحرضية املكونة من مساكن ومنشآت دينية واقتصادية ومرافق عامة موجَّ

وتحقيق رغباتهم املادية والروحية")10).

وتقتيض الرضورة العلمية توضيح أّن التعريف املقرتح ال ينّص رصاحًة عىل الفضاءات الخرضاء التي تحتضنها املدينة، ممّثلة يف 

املنتزهات والحدائق العمومية، عىل الرغم من أّن عبارة "شبه متصلة" تسمح بإدراج هذه الفضاءات ضمن املجال الحرضي. وكذلك 

عن  نقاًل  الباحثني،  بعض  قول  من  الرغم  عىل  متصلة  عمرانية  منشآت  كّلها  تكن  لم  منها،  تألفت  التي  األرباض  فإّن  قرطبة،  كانت 

مصنفات جغرافية قديمة، بأّن "املباين كانت متصلة بني قرطبة والزهراء والزاهرة")11). والواقع أّن تلك املباين كانت تفصل بني بعضها 

البعض مجموعة جّنات وبساتني يملكها أفراٌد من العامة ومنيات)12) يملكها أفراد األرسة الحاكمة، أو أفراد من خاصة املجتمع. وقد 

يحدث أن توجد بمحاذاة دار، جّنة محاطة بسور حسبما يتضح من قول ابن سهل: "كتبت إىل شيوخنا يف قرطبة سنة 454ه يف موضوع 

الدار")13). وقد يحدث أن توجد بني مجموعة دور، جنة  باب وال طرق إال عىل  لها  بها جنة محدق عليها وليس  باع دارًا تتصل  رجل 

مفتوحة، كما ورد يف حديثه عن سوء تفاهم حصل بني رجل اشرتى من أخوين "جنة بحارضة قرطبة برشقي مدينتها بربض حوانيت 

الريحاين بحومة مسجد أسلم")14).

ويمكن أن نستشف، يف ضوء هذه املعطيات األولية، أّن الربض كان يمّثل فضاء حرضًيا، ألّنه كان يتألف من مجموعة حومات 

تضم كّل واحدة منها عدًدا من الدور والحوانيت ومسجًدا وفرًنا، عىل األقل، وحماًما. وإضافًة إىل ما ُذكر، كان بعض من األرباض الواحد 

والعرشين يضّم أسواًقا وقيساريات وورشات الصناع والحرفيني والقصور الخالفية واملنيات وعدًدا من البساتني والجّنات واملقابر. وهذا 

ما يعطي املجال الحرضي يف قرطبة شكل لوحة فسيفساء بامتياز.

كان كّل فضاء من الفضاءات الحرضية، أي كّل ربض من األرباض، بمنزلة منصة تقوم فوقها حياة اإلنسان، ألّن أفراد املجتمع 

فيها  يمارسون  وكانوا  معاشهم،  عىل  منها  يحصلون  أنشطة  يزاولون  كانوا  وفيها  فيها.  املشّيدة  املساكن  يف  يقيمون  كانوا  الذين  هم 

شعائرهم الدينية أيًضا.

8 من بينهم: سالم، ج1، ص 177؛ وفكري، ص 172.

9 ملزيد من التفاصيل بخصوص األرباض وأسمائها يمكن العودة إىل كتايَب: سالم، ص 177 - 180؛ وفكري، ص 169 - 177.

10 انظر يف هذا الشأن:
- Yves-Marie Allain & Jean-Pierre Muret & Marie-Lise Sabrié, Les espaces urbains.Concevoir, réaliser, gérer (Paris: Les Editions du Moniteur, 1987).

- Bernard Gauthiez, Espace urbain: Vocabulaire et morphologie (Paris: Les Editions du Patrimoine, 2003).

11 انظر عىل سبيل املثال ما يورده: سالم، ج1، ص 175.

12 منيات ومنى، مفردها منية، وهي حيازات كان معظمها يف ملكية أفراد األرس الحاكمة الذين كانوا يحرصون عىل غراستها بشّتى رضوب النباتات واألشجار املثمرة ليس 

لجني غالتها يف املقام األول، ولكن الّتخاذها فضاءات للمتعة والرتويح عن النفس. وقد انترش معظمها يف قرطبة منذ أن أنشأ عبد الرحمن الداخل "منية الرصافة"، ثم ظهرت 

نماذج أخرى منها يف املدائن التي اتخذت قواعد ملك بعد قيام املمالك الطائفية. ملزيد من التفاصيل، انظر كتاب: سالم، ج1، ص 204 - 214؛ وكتاب: يوسف نكادي، الزراعة 

يف األندلس خالل القرن الخامس الهجري )وجدة: مطبعة الجسور، 2007(، ص 148 - 150.

13 ابن سهل، ص 294.

14 املرجع نفسه، ص 347.
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ويف جميع األحوال، كانت عملية اإلقامة ومزاولة النشاط تنطوي عىل عملية تدبري يقوم بها اإلنسان قصد تحقيق منفعة خاصة أو 

عامة. وهذا البعد السوسيو - اقتصادي هو بالذات ما يرّكز عليه املهتمون بالظاهرة الحرضية، حني يذهبون إىل التأكيد أّن عملية تنظيم 

املجال الحرضي هي طريقة تدبري اإلنسان ذلك املجال بهدف تحقيق املنفعة)15).

ومن الواضح أّن عملية التدبري التي تشرتك يف القيام بها السلطات املرشفة عىل سري الشأن العام وسائر األفراد املقيمني يف املجال، 

تنطوي عىل نوٍع من اإلرادية)un volontarisme (16 تجد تطبيقاتها يف الشكل الذي تنتظم به املساكن واملنشآت العمرانية التي تؤّثث املجال 

الحرضي. ومن ثم، تغدو عملية تنظيم املجال الحرضي نوًعا من اإلسقاط االجتماعي والثقايف والسيايس ملجتمع من املجتمعات خالل فرتة 

تاريخية معينة. وبعبارة أخرى، فإّن قيام السلطات وأفراد املجتمع بتنظيم مجال معنّي، أو تدّخلهم إلعادة تشكيل ذلك املجال، من خالل 

تشييد مساكن ومنشآت وإقامة مرافق، أمر يعكس إىل حٍد بعيد نوعية وطريقة تصّور أفراد تلك الجماعة للعالم أو تمّثلها له.

وهذا ما يستفاد من بعض الشواهد النوازلية التي يتضمنها كتاب "ديوان األحكام الكربى"، والتي سنعتمدها يف استعراض بعض 

خاصيات املجال الحرضي يف قرطبة بعد أن تحّدثنا بإيجاز عن مواصفاته العامة.

أوًل: تاليش البعد القبيل يف تنظيم املجال الحرضي

 Une Juxtaposition أّن التعمري يف مدينَتي القريوان وفاس جرى عىل أساس انتشار متجاور Pierre Guichard يرى بيري گيشار

بعد  األندلس  مدائن  من  غريها  ويف  قرطبة،  يف  تكررت  قد  ذاتها  الظاهرة  تكون  أن  ويعتقد  املدينتني.  يف  الحرضي  املجال  يف  للقبائل 

الفتح)17). ومعنى ذلك، من وجهة نظره، أّن تطابًقا حدث بني تنظيم املجال الحرضي والتنظيم القبيل.

ويبدو أّن بيري گيشار ينطلق بهذا الخصوص من الظروف التي جَرت فيها عمليات االستيطان يف األندلس خالل السنوات التي 

أعقبت الفتح، ويعّمم ذلك عىل القرون الالحقة دون أن يأخذ يف الحسبان التطورات التي شهدتها بنية املجتمع والعالقات االجتماعية؛ 

إذ انتهى أحد الباحثني يف هذا الشأن إىل خالصات مفادها أّن العالقات القبلية أخذت تشهد نوًعا من التاليش منذ مطلع القرن الرابع 

الهجري)18)، وبخاصة يف الحوارض.

القرن املذكور زادت من تاليش  أّن املتغريات واألحداث السياسية التي ظلت تشهدها األندلس باستمرار منذ  ومّما ال شك فيه 

عالقات القرابة؛ إذ تراجع الزواج الداخيل، أي ذلك الذي يجري بني أطراف داخل الجماعة القرابية نفسها، كما شاعت ظاهرة الزواج 

15 يمكن العودة يف هذا الشأن إىل مؤلف من إنجاز جماعي تحت عنوان:
L'espace urbain en méthodes (Marseille, Editions Parenthèses, 2008),p.6 - 8.

16 يعرّب بعض الباحثني الفرنسيني عّما نذهب إليه بقولهم:
"l'espaceurbainengagelamobilitédescitoyens".

.Ibid., p9 :انظر

17 انظر بحثه:
PierreGuichard, "Lesvillesd'al-Andalus etde l'Occidentmusulmanauxpremiers sièclesde leurhistoire.Unehypothèse récente," in:P.
CressieretM.García-Arenal(dir.),Genèse de la ville islamique en al-Andalus et au Maghreb occi- dental,ColloqueorganiséparlaCasade
VelazquezetleConsejoSuperiordeInvestigaci-onesCientificas(Madrid:éd.DelaCasadeVelazquez,1998),p.41.

18 نقصد هنا أحمد الطاهري الذي تناول املوضوع يف مقالة له تحت عنوان: "املجتمع األندليس يف عص الخالفة: انحالل الروابط القبلية والطائفية"، بحوث، مجلة كلية 

اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد األول، )1988(، ص 129 - 158. وقد انتهى الباحث بدوره إىل هذه الخالصة يف بحث حول "األرسة يف البادية األندلسية خالل القرن 

الخامس الهجري"، شارك به يف ندوة نظمتها مجموعة البحث يف تاريخ البادية املغربية يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف القنيطرة. وقد صدرت أعمال تلك الندوة بعنوان: 

األرسة البدوية يف تاريخ املغرب )الرباط: منشورات مكتبة دار السالم، 2006(.
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املختلط بني ذكور وإناث ينحدرون من أصول عرقية ودينية مختلفة. ويف الوقت ذاته، أضحى بإمكان عدد من األفراد الترسي بالجواري 

واإلماء الاليئ لم ينضب معينهّن إال بعد توّقف الحمالت العسكرية يف املعاقل املسيحية من شبه جزيرة أيبرييا. وتبًعا لذلك، لم تعد األرس 

التي تربط بينها صالت قرابة، تحرص عىل اإلقامة يف دور )تجمعات سكنية( متجاورة.

الفضاء  معالم  أهّم  التي شّكلت  الدور  دار من  بيع  أسماء عدد كبري من األشخاص عند حديثه عن عمليات  ابن سهل  أورد  لقد 

الحرضي يف قرطبة، أو رشاِئها أو تحبيسها أو قسمتها، دون ذكر أسماء قبائلهم. كقوله: "كانت إلبراهيم بن محمد دار بحارضة قرطبة 

بحومة مسجد الغلباطي")19). أو قوله، يف معرض جوابه عن إحدى النوازل: ")...( دار ابن أرشس بالربض الرشقي من مدينة قرطبة عىل 

نهرها بحومة مسجد ضوء")20). ويف بعض الحاالت يورد اسم الشخص منتسًبا إىل حرفة أو مهنة، كقوله يف معرض جوابه عن إحدى 

النوازل: "غاب عيل بن أحمد بن سعيد املعروف بابن الخراز")21). وقوله: "ثبت عند ابن الليث موت مبارك الصياد الذي كانت له دار بحومة 

باب اليهود يف درب ابن عبد الله")22).

وتؤكد املعطيات التي يتضمنها بعض كتب الرتاجم هذا االتجاه. إذ لم يقم واضعو مصنفات ما بعد منتصف القرن الرابع الهجري 

بربط أسماء الدور، عند الحديث عن املرتجم لهم، بأسماء القبائل إال يف حاالت نادرة، من قبيل حالة العالم أيب عبد الله محمد بن عيىس 

أّن "سكناه بقرطبة بغدير ثعلبة بدور بني  الغساين املعروف باألندرايش، والذي يذكر ابن بشكوال، وهو يعّرف به،  بن غانم بن محمد 

ادريس، وصالته بمسجد ابن إدريس")23).

و"كتاب  املالقي)24)،  الشعبي  املطرف  أليب  "األحكام"  ككتاب  النوازلية،  املصنفات  من  وغريه  سهل  ابن  مصنف  من  ويستفاد 

الفتاوى" أليب الوليد بن رشد القرطبي)25)، أّن املتغريات واألحداث السياسية املشار إليها، أفضت إىل حركية يف أوساط األرس القرطبية. 

وكانت تلك الحركية إرادية أحياًنا، ولكّنها أضحت قرسية منذ مطلع القرن الخامس الهجري بعد اندالع ما يعرف بالفتنة سنة 400ه)26). 

فحدث أن غادر الحارضة وأعمالها كثرٌي من السكان، فرادى أو بمعية أفراد أرسهم، وتركوا دورًا وضياًعا سطا عليها الغري يف سياق ظاهرة 

الغصب التي تفّشت آنذاك)27). وما يهمنا يف ما نحن بصدده يف هذا املقام، هو أّن من رحلوا عن قرطبة لم يكونوا يحرصون عىل اإلقامة، 

يف املدن التي التحقوا بها، يف حومات يقطن فيها من تربطهم بهم صالت قرابة. وعىل الرغم من أّن ابن سهل لم يعرض لحاالت تنّقل 

أرس بعينها، فقد أورد معلومات كثرية يف أكرث من باب عن حاالت "املغيب املتصل" التي كان "أبطالها" بعض أرباب األرس الذين كانوا 

19 ابن سهل، ص 437.

20 املرجع نفسه، ص 543.

21 املرجع نفسه، ص 378.

22 املرجع نفسه، ص 379.

األبياري)محقق(،  إبراهيم  وفقهائهم،  ومحدثيهم  وعلمائهم  األندلس  أئمة  تاريخ  يف  الصلة  كتاب  578ه(،  )ت.  بشكوال  ابن  امللك  عبد  بن  خلف  القاسم  23 أبو 

)القاهرة - بريوت: دار الكتاب املصي - دار الكتاب اللبناين، 1989(، ج2، ص 706، ترجمة رقم 1052. نشري إىل أّن املرتجم له ولد سنة 320ه ولم يرد ذكر تاريخ وفاته.

24 هو أبو املطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي املالقي، ولد سنة 420ه، وتويف سنة 497ه. توىل منصَبي اإلفتاء والشورى واعتىل خطة قضاء مالقة. اشتهر بوضع كتاب يف 

أحكام الفقه، جرى نرشه تحت عنوان: األحكام للقايض أيب املطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي املالقي )ت 497ه(، الصادق الحلوي)محقق ومقدم(، ط1 )بريوت: 

دار الغرب اإلسالمي، 1992(.

25 هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي املاليك املفتي وقايض الجماعة الشهري، ولد سنة 450ه، وتويف سنة 520ه، وضع مدونات فقهية كربى كالبيان والتحصيل 

املختار بن الطاهر  فتاوى ابن رشد،  واملقدمات املمهدات، كما وضع مؤلًفا يف صنف الفتاوى قام بجمع نصوصه وتحقيقها املختار بن الطاهر التلييل ونرشه تحت عنوان: 

التلييل)محقق(، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1987(.

26 ملعرفة املزيد عن طبيعة تلك الفتنة، انظر كتاب: أبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي )ت. 488ه(، جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، لجنة إحياء الرتاث)محقق(، 

)القاهرة: الدار املصية للتأليف والرتجمة، 1966(، ص 17 - 36.

27 انظر حاالت عن هذه الظاهرة يف كتاب: األحكام للمالقي، ص 166 - 172.
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يغادرون أرسهم إىل وجهات ال يعلمها أحد. ويغيبون ملدة قد تصل أحياًنا إىل العرشين سنة، تنقطع خاللها أخبارهم تماًما)28). وال شك يف 

أّن املغيب املتصل لم يكن يقوم به أرباب األرس وحدهم، وإّنما كان يرافقهم فيه أفراد أرسهم أيًضا، حسبما يستشف من نازلة أفتى فيها 

ابن رشد يف موضوع "رجل غاب عن مكانه، وترك به دارا خربة". فلّما طالت غيبته "عمد إليها بعض قرابته وبناها من ماله")29). فلو كان 

رب الدار رحل بمفرده، ملا عمد صاحبنا إىل إعادة بنائها من تلقاء نفسه.

ومهما يكن من أمر، فإّن ما يهمنا يف هذا الشأن، هو أّن الغائبني، فرادى أو بمعية أفراد أرسهم، كانوا يقيمون إبان فرتات غيابهم 

يف حوارض يف حومات ال يعرفهم فيها أحد، ولذلك كانت تنقطع أخبارهم.

ومن القرائن الدالة أيًضا عىل تاليش روابط القرابة، وجود مسائل يتضمنها "كتاب ديوان األحكام الكربى" تفيد بأّن أرًسا مسلمة 

كانت تقيم يف دور مجاورة لدور تقيم فيها أرٌس من أهل الذمة، كما توضح ذلك مسألة تداولها ثلة من الفقهاء املشاورين، ومن بينهم 

ابن لبابة)30)، يف موضوع وكيل يتيم أراد بيع دار يملكها ذلك اليتيم "لقربها من دور اليهود، وحيث تباع الخمر ويجتمع أهل الفساد 

والرش")31). ويؤكد أيًضا األمر ذاته قول ابن سهل: "ابتدأ القايض أبو املطرف عبد الرحمن بن سوار قبل وفاته النظر يف مسألة طرحها 

شنوغة  عىل  موقوفة  أخرى  دارا  تالصق  صواب  مسجد  بحومة  قرطبة  مدينة  بداخل  دار  له  كانت  الذي  الله  عبد  بن  حسان  املسمى 

اليهودي")32). وقريًبا من هذه النازلة، أفتى ابن رشد يف موضوع "رجل باع داره من يهودي بحظه من برئ مشرتكة" بينهما)33).

ثانيًا: غلبة التمركز عىل املجال الحرضي

تسمح مجموعة نوازل يتضمنها مصنف ابن سهل بالقول بأّن املجال الحرضي يف قرطبة كان يغلب عليه التمركز بالنظر إىل قرب 

الوحدات السكنية من املساجد ومن األسواق ومن املقابر، فضاًل عن وجود جنات يف بعض األرباض بمحاذاة املنازل. ومن بني تلك 

النوازل، نازلة يف موضوع تجار كانوا يؤدون الصلوات يف حوانيتهم وبالقرب منها ثالثة مساجد)34). ونازلة يف موضوع عيب اكتشفه رجل 

الريحاين يف حومة مسجد أسلم)35). ونازلة يف موضوع رجل اشرتى عرصة  ابتاعها. وتقع الجنة رشقي قرطبة يف ربض حوانيت  يف جنة 

مالصقة ملقربة أراد تحبيسها ليدفن فيها من يموت من ولده وأهله. وكان لرجل آخر دار مالصقة لهذه العرصة)36).

وتؤكد نازلة ُطرحت عىل أنظار ابن رشد)37) بدورها ظاهرة التمركز عىل الرغم من أّنها ال تهّم قرطبة. فقد سئل من مدينة باغة التابعة لكورة 

إلبرية، يف موضوع ورثٍة آلت إليهم؛ "دور، وأراٍض، وجّنات" تقع يف إحدى جهات املدينة قاموا باستغاللها فرتة من الزمن. وحدث، أيام حكم 

بني عباد، أن رأى وايل تلك الجهة ضّم ما بعد عن سور املدينة من ممتلكات عقارية إىل املدينة وإحاطتها بسور ثاٍن ليتحصن الناس بسبب 

28 انظر عىل سبيل املثال النماذج الكثرية التي يتضمنها: "كتاب األقضية"، يف: ديوان األحكام الكربى، ص 360 وما بعدها.

29 انظر: فتاوى ابن رشد، السفر األول، ص 337 - 338.

30 هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة، كان من كبار الفقهاء الحافظني والعارفني باألحكام، تويف سنة 314ه، انظر ترجمته: الحميدي، ص 76.

31 ابن سهل، ص 104.

32 ابن سهل، ص 493.

33 فتاوى ابن رشد، السفر األول، ص 605 - 606.

34 ابن سهل، ص 543.

35 املرجع نفسه، ص 347.

36 املرجع نفسه، ص 593.

37 انظر نصها يف: فتاوى ابن رشد، السفر األول، ص 305 - 308.
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الفتنة. فدخلت تحت السور الجديد إحدى جنات الورثة السابق ذكرهم. فعمد إليها الوايل واقتطع من مساحتها ثلًثا، أو أكرث قليال، أنشأ به 

حوانيت وقيسارية وفرًنا جعلها تابعة لبيت مال املسلمني. ثم عمد الورثة بدورهم، فقسموا ما تبّقى من الجنة عراصا باعوها ملن ابتنوا بها دورًا.

وتفصح كتب الرتاجم هي األخرى عن ظاهرة التمركز، حني يرد يف معرض التعريف ببعض العلماء، قول مؤلف أحد تلك الكتب بأّن فالًنا كان 

"سكناه بمقربة كذا". كقول ابن بشكوال يف التعريف بأحمد بن وليد بن هشام بن أيب املفوز )ت. 399ه(: "كان سكناه بمقربة أيب العباس الوزير بزقاق 

الشبالري")38). وكان يجاوره يف سكنى املقربة ذاتها العالم أبو محمد عبد الله بن سعيد بن خريون بن محارب )ت. 403ه()39).

ومما ال شك فيه، أّن هذا التمركز ينسجم مع مقاصد تنظيم املجال الحرضي التي كانت تروم خدمة الفرد والجماعة التي تقيم يف 

ذلك املجال. وكانت تلك الخدمة ترسي خالل فرتة حياة الفرد والجماعة، وكذلك عند الوفاة وبعدها، حيث يوارى املتوفون الرثى يف مقابر 

مجاورة للتجمعات السكنية. وتظل الصالت قائمة بينهم وبني أقربائهم من األحياء الذين يستطيعون زيارة مقابرهم بانتظام بحكم قربها من 

الحومات. غري أّن اختالالت كانت ترتتب عن هذا التمركز. وكان يزيد من حّدتها سوء التدبري بوجٍه عام، وسلوك بعض الجماعات واألفراد 

بوجٍه خاص، حسبما يتضح من مجموعة نوازل ومسائل بتَّ فيها ابن سهل؛ فمقربة "متعة" املحاذية لبعض الوحدات السكنية لم تعد، يف 

وقٍت من األوقات، تحظى بالحرمة حني اسُتحدث فيها مسلٌك فَصلها إىل قسمني، أصبح يسلكه الراجلون وكذلك العربات)40). وحدث أيًضا أن 

اسُتحدثت مسالك يف مقابر أخرى أخذ يسلكها أهل الذمة وهم متجهون بجنائزهم إىل مقابرهم، غري مكرتثني بحرمة املوىت من املسلمني)41).

ومن املظاهر السلبية األخرى التي ترتبت عن ظاهرة التمركز، ظاهرة وجود بعض قنوات تصيف املياه العادمة من األحياء السكنية 

"عامر"،  بمقربة  لحق  الذي  الرضر  موضوع  يف  سهل  ابن  أوردها  مسألة  ذلك  عن  تفصح  كما  املقابر،  بعض  يف  حمولتها  تصّب  كانت 

وبالطريق املفضية إليها، بسبب تدفق مياه الدور، ومياه أحد الحمامات يف املقربة وتجّمعها يف إحدى الحفر)42). وتفيد املسألة ذاتها، بأّن 

عدًدا من الحمامات واألفران كان يقع بمحاذاة الدور، مما كان يلحق رضرًا بسكانها. كما هو الشأن بالنسبة إىل "دار ابن أرشس وهي 

دار كبرية تقع بحومة مسجد ضوء بمحاذاة حمام أبدون")43). ودار املدعّو عمر التي كان يقع بجوارها فرن أرّض بصاحبها. فأقّر شهود 

حدوث الرضر الذي كان يقيض بوجوب هدم الفرن)44).

 ثالثًا: عدم وجود حدود واضحة بني امللك الخاص وامللك العام

يف الستعملت الجتمعية للمجال الحرضي

وكّل  منشأة،  كّل  عىل  األوىل  العبارة  وتطلق  العمومي.  أو  العام،  واملجال  الخاص  املجال  بني  الحرضية  بالظاهرة  املهتمون  يميز 

فضاء مكشوف داخل منشأة تدخل ضمن املمتلكات الخاصة لألفراد. وبما أّن الرشيعة اإلسالمية أقّرت حق التمّلك، فقد كان كثري 

من الدور واألفران والحمامات والدكاكني، ومنشآت أخرى، يدخل ضمن ممتلكات أفراد خواص، أّما عبارة "املجال العمومي"، فهي 

l'agora يف املدينة اإلغريقية، أو الساحة أو امليدان يف  ذات داللة غربية يف املقام األول، وتحيل عادًة، عند استعمالها، إىل "األگورا" 

38 ابن بشكوال، ج1، ص 44، ترجمة رقم 22.

39 املرجع نفسه، ج2، ص 400، ترجمة رقم 579.

40 املرجع نفسه، ص 626 - 627.

41 املرجع نفسه، ص 626 - 627.

42 املرجع نفسه، ص 665 - 666.

43 املرجع نفسه، ص 543.

44 ابن سهل، ص 664.
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املدن املعارصة)45). وهي فضاءات شاسعة مكشوفة دائرية أو مربعة أو مستطيلة تحيط بها منشآت عمرانية. وقد اتسع نطاق استعمال 

عبارة "املجال العمومي" يف أبحاث املهتمني باملدن والعمران، فأصبحت تطلق اليوم عىل كّل فضاء أو منشأة ال تدخل ضمن املمتلكات 

الخاصة لألفراد، مثل البنايات املوجهة لخدمة عموم السكان وشبكة طرق املواصالت واملنتزهات وأرصفة الشوارع.

ومن هذا املنطلق، يمكن تعداد املساجد واألسواق واملنتزهات واملحّجات واملسالك الطرقية التي كانت تشّكل جانًبا من الفضاءات 

الحرضية يف مدن األندلس، ضمن املجال العمومي، ال حق لألفراد فيها سوى حق االنتفاع املادي والروحي.

التي أوردها ابن سهل عّما نسّميه باملجال العمومي اقرتنت بحديث عن املسالك والطرق. وهو ما  القليلة  أّن املعلومات  ويتضح 

عرّب عنه، عىل غرار جمهور الفقهاء، بقوله اقتضاًبا "الطريق العامة")46)، أو بقوله إسهاًبا: "إنما السكك من جهة األحباس التي حبسها 

املسلمون ملنافعهم")47).

ونفهم أبعاد هذا الرتكيز عىل املسالك والطرق، إذا علمنا أّنها مّثلت موضوع رهان يف العالقة بني ما هو خاص وما هو عام. وتجىّل هذا 

الرهان يف أّن بعض األفراد كانوا يستغلون نفوذهم، وكان آخرون يستغلون عدم وجود فواصل واضحة يف أذهان عموم الناس بني الخاص 

والعام، فيتطاولون عىل الطرق القتطاع أجزاء منها وضّمها إىل ممتلكاتهم الخاصة، كما فعل املدعّو سعيد بن محمد بن السليم الذي تطاول 

عىل جزء من محجة بقرطبة وضّمه إىل جّنته. فأفتى ابن سهل، حني طرحت عليه املسألة، بأّن العملية غري جائزة، وعىل املعنّي باألمر العدول 

عّما قام به)48). وأوضح باملناسبة أّن االنتقاص من املحجة أو السكة لتوسعة دار، أو للزيادة يف مساحة بستان، أمر غري جائز)49).

وعىل الرغم من أّن عماًل من هذا القبيل كان موضوع اختالف بني الفقهاء، بني قائل بجوازه وقائل بعدم جوازه بالنظر إىل حجم 

املساحة املنتقصة، وضيق املسلك الذي تّم منه االنتقاص أو رحابته، فقد ضّم ابن سهل صوته إىل الغالبية العظمى من الفقهاء الذين 

شجبوا، منذ القرون اإلسالمية األوىل، كّل تجاوز كان يلحق بـ "امللك العمومي" اقتداًء بما قام به الخليفة عمر بن الخطاب حني أمر 

بهدم كري وضعه حّداد يف الفضاء الذي يتسوق فيه عموم الناس)50).

رابًعا: حضور مهّم للقيم يف انتظام الوحدات السكنية

تشرتك الوحدات السكنية يف قرطبة، ويف غريها من مدن األندلس ومدن دار اإلسالم بصورة عامة، يف كون الدور فيها كانت موّزعة 

عىل أحياء. ذكر ابن سهل الواحد منها باسم "الحومة". وأورد أسماء الكثري من حومات قرطبة مقرتنة باسم املسجد الذي يؤّمه سكانها. 

45 ملزيد من التفاصيل بخصوص هذا املوضوع، يمكن العودة إىل كتاب من تأليف جماعي صدر تحت إرشاف جون-ليڤتوسان Jean-Yves Toussaint ومنيك زمريمان 

Monique Zimmermann تحت عنوان:
User, observer, programmer et fabriquer l'espace public(Lausanne,PressesPolytechniquesetUniversitairesromandes,2001),pp.17 - 31.

46 ابن سهل، ص 635.

47 املرجع نفسه.

48 املرجع نفسه، ص 634.

49 املرجع نفسه، ص 635.

50 انظر يف هذا الشأن ما أورده أبو الوليد محمد بن رشد عند حديثه عن "مسألة رجل يزيد يف داره من طريق املسلمني ذراعا أو ذراعني"، "كتاب السلطان"، يف: البيان 

والتحصيل يف املسائل املستخرجة من األسمعة املعروفة بالعتبية، أحمد الحبايب)محقق(، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1988(، ج9، ص 407؛ ال بأس من اإلشارة إىل 

أّن بعض املصنفات تتضمن رواية مفادها أّن الخليفة عمر ريض الله عنه "رضب الكري برجله حتى هدمه"، انظر هذه الرواية يف كتاب: اإلمام الحافظ أحمد بن عيل بن حجر 

العسقالين )ت. 852ه(، فتح الباري برشح صحيح البخاري، عبد العزيز بن عبد الله بن باز)محقق(، )بريوت: دار املعرفة، د.ت(، ج4، ص 88.
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ومن بينها "حومة مسجد البلنيس برحبة أبان")51)، و"حومة مسجد عبادل")52)، و"حومة مسجد أسلم")53)، و"حومة مسجد صواب")54)، 

و"حومة مسجد أيب رباح")55).

ويستفاد من مصنف ابن سهل أّن الحومات كانت تخرتقها شبكة من األزقة، بعضها رئيس وبعضها فرعي، وبعضها أزقة من دون 

منافذ. وكانت تصطف عىل يمني كّل زقاق ويساره مجموعة من الدور. ويف بعض األزقة كان يفصل بني الدور فرٌن أو حمام.

ويتضح أّن األزقة الفرعية واألزقة املغلقة يف الحومة لم يكن يسلكها إال القاطنون يف الدور الواقعة يف تلك األزقة. وقّلما كان يسلك 

الزقاق الفرعي "أجانب"، إال يف حالة وجود حانوت، أو أكرث، مالصق للدور يعرض صاحبه مواد غذائية أو بضائع أخرى حسبما يتضح 

من إحدى النوازل التي ورد فيها قول ابن سهل: "باع أحدهم دارا ينتظم بها حانوت له باب يفيض إىل الدار وباب آخر ينجز عليه")56).

ويبدو أّن الحومات كانت مجمعات سكنية مخصصة لإلقامة يف املقام األول، ولذلك كانت الدور التي تؤّلفها منغلقة عىل الخارج 

ومنفتحة عىل فضاء بداخلها، أي فناء Patio. ولم تكن ملعظمها نوافذ يف الواجهات املقابلة لألزقة باستثناء الباب الرئيس للمنزل.

وقد استند نفٌر من الباحثني الغربيني إىل هذا املعطى، وإىل غريه من املعطيات، كضيق األزقة، ووجود بعضها من دون منافذ، للقول 

بضعف مستوى تنظيم املجال الحرضي يف املدن األندلسية، ومدن العالم اإلسالمي بوجٍه عام)57).

وإذا كان هذا املوقف ُيظهر فعاًل حقيقة تاريخية، فالراجح أّنه ينطوي عىل كثري من الغلّو، ألّن العودة إىل بعض النصوص تفيد بأّن 

جانًبا كبريًا من العقالنية والتدبر كان حارًضا يف عملية تنظيم املجال الحرضي. ويكفي أن نورد يف هذا السياق نًصا بالغ الداللة يتضّمنه 

كتاب "األندلس يف اقتباس األنوار")58) يذكر واضعه بوضوح تام أّن قرطبة "أم املدائن تقع عىل نهر كبري شيدت عليه قنطرة عظيمة 

حصينة من أجل البنيان قدرا وأعظمه خطرا. وهي من الجامع، املشهور أمره والشائع ذكره، يف قبلته وبالقرب منه. فانتظم بها الشكل إىل 

الشكل. وجاءت كالفرع لذلك األصل")59).

 Un Tracé ونستطيع أن نستشف من العبارتني األخريتني اللتني يتضمنهما النص أّن تشييد هاتني املعلمتني جرى وفًقا لتخطيط

مسبق. وال شك يف أّن املنشآت واملرافق األخرى التي أّثثت فضاء قرطبة اندرجت ضمن هذا التخطيط، ومن بني تلك املنشآت واملرافق 

"حوانيت ابتناها السلطان، كما يذكر ابن سهل، واكرتاها الناس منه لتجارتهم. وبالقرب من هذه الحوانيت ثالثة مساجد")60).

51 ابن سهل، ص 234.

52 املرجع نفسه، ص 345.

53 املرجع نفسه، ص 347.

54 املرجع نفسه، ص 493.

55 املرجع نفسه، ص 648.

56 املرجع نفسه، ص 894.

57 من بني هؤالء الباحثني فليب بانرياي وجون - بيري بارايك Jean-Pierre Barraqué، وقد عرّب بانرياي Philippe Panerai عن وجهة النظر املشار إليها يف مقالة كتبها تحت عنوان:
PhilippePanerai,"Surlanotiondevilleislamique",Peuples méditerranéens, No 46, (1989),pp.13 - 30.

أما بارايك فعرّب عن وجهة النظر ذاتها يف كتابه:
Jean-PierreBarraqué,Saragosse à la fin du Moyen Age. Une ville sous influence, (Paris, l'Harmattan, 1998),pp.55, 56.

58 هو واحد من بني كتابني وضعهما أبو محمد عبد الله بن عيل الرشاطي )ت. 542ه(، وأبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن الخراط اإلشبييل )ت. 581ه(. وقد قام 

بتحقيق الكتابني والتقديم لهما إميليو مولينا لوبيث Emilio Molina López وخاثنتو بوسك بيال Jacinto Bosch Villa وأصدراهما يف مؤلف واحد تحت عنوان: األندلس 

يف اقتباس األنوار ويف اختصار اقتباس األنوار، إيميلو مولينا وخاثنينتو بوسك بيال)محققان(، )مدريد: منشورات املجلس األعىل لألبحاث العلمية ومعهد التعاون مع العالم 

العريب، 1990(.

59 املرجع نفسه، ص 76.

60 ابن سهل، ص 604.
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ويعزز ما ذكرناه عن حضور جانب من العقالنية والتدبر نٌص ثاٍن يتضمنه كتاب "اختصار اقتباس األنوار"، ذكر فيه مؤلفه، يف 

سياق حديثه عن مدينة الزهراء، أّنها مدينة بالقرب من قرطبة، "بناها عبد الرحمن النارص. وكانت من عجائب املباين جماال وقوة وحسن 

ترتيب وإتقان هيئة")61).

ومهما يكن من أمر، فإذا كان ضيق األزقة، ووجود بعضها من دون منافذ وكذا انغالق الدور، من بني األمور التي تمّثل أحد 

وهي  مهمة،  مسألة  أيًضا  هنا  يتناسون  الغربيني  الباحثني  بأّن  التذكري  من  بد  فال  الحرضي،  املجال  تنظيم  عملية  يف  السلبية  املظاهر 

أّن املجال املسكون كان منتظًما انتظاًما يتوافق مع نمط حياة األرس الذي كان يقوم عىل مجموعة قيم تتمّثل بحرمة الذات وحرمة 

املكان، فضاًل عن الحميمية والوقار وارتفاق الجار بالجار. وهي قيم يمكن عّدها بمنزلة مبادئ كانت تحكم العمران والتساكن يف املدن 

األندلسية، ومدن دار اإلسالم عموًما.

تضّمن مصنف ابن سهل صوَر هذه القيم وتجلياتها يف مجموعة نوازل ومسائل بتَّ فيها؛ من قبيل نازلة يف موضوع رجل ذكر أّن 

يف دار جارته غرفة لها باب تخرج منه إىل سقيفة تجلس فيها، وأّن الصاعد إىل السقيفة يّطلع عىل ما يف قاعة داره، وأّن يف ذلك رضرًا 

عليه)62). ونازلة ثانية يف موضوع رجل يملك دارًا يف حومة مسجد رباح اشتىك من جارته إلحداثها درًجا تصعد عليه إىل غرفة لها، فرأى 

أّن إحداث الدرج يرض بالحائط الفاصل بني مسكنيهما)63). ونازلة ثالثة يف موضوع خالف بني رجلني، قام أحدهما ببناء جدار فوق حائط 

جاره. فرفع هذا األخري تظّلمه بدعوى عدم جواز هذا الفعل الذي ينّم عن نوٍع من التعدي عىل حقوق الغري)64). وقريًبا من هذه النازلة، أثار 

ابن سهل مسائل تتصل بالرفوف الواقعة عىل الحيطان بني الجريان، كاَتب يف شأنها شيوخ قرطبة قصد االستشارة. ويتضح من فحوى 

هذه النوازل، ومن فحوى نوازل مماثلة أفتى فيها ابن رشد)65)، أّن مبدَأي التساكن وارتفاق الجار بالجار كانا يقضيان بأن يمتنع مالك 

دار عن إقامة رٍف عىل حائطه يضع عليه شيًئا من القصب أو ما شابه ذلك. كما يقيض املبدآن بأن يمتنع الجار عن الزيادة يف علّو جدار 

فاصل بينه وبني جاره، لئال يمنع عنه الهواء وأشعة الشمس والضوء ألّنها تأيت من السماء التي ليست ملًكا ألحد)66). كما يمتنع املالك 

عن إقامة رحى داخل داره لكونها ُتحدث صوًتا يزعج الجريان.

خامتة

ال بأس من التذكري يف ختام هذه الصفحات أّن قرطبة كانت تمّثل يف عص الخالفة أكرب مركز حرضي يف شبه جزيرة أيبرييا خالل 

فرتة الوجود العريب اإلسالمي فيها. كان ذلك املركز كثيف السكان حتى مطلع القرن الخامس الهجري. وكان يضّم مجموعات كربى 

من الدور واملنشآت واملرافق املدنية والدينية واالقتصادية دارت حولها مسائل نَظَر فيها ثلة من الفقهاء من بينهم ابن سهل. وتسمح 

املعطيات التي تتضمنها املسائل التي بتَّ فيها ابن سهل بالحديث عن مجال حرضي كما يعرفه الباحثون املعارصون اليوم. كما تسمح 

باستعراض بعض خاصيات تنظيمه.

61 اختصار اقتباس األنوار، )وهو الكتاب الثاين من مؤلف األندلس يف اقتباس األنوار ويف اختصار اقتباس األنوار( ص 145.

62 ابن سهل، ص 662.

63 املرجع نفسه، ص 648 - 650.

64 املرجع نفسه، ص 650 وص 658.

65 انظر عىل سبيل املثال السؤال املوّجه له يف موضوع رجل يملك دارين، باع إحداهما لرجل آخر واشرتط عليه عدم رفع الحائط الفاصل بني الدارين، مخافة أن يمنع عنه 

دخول النور وأشعة الشمس. فأجاب ابن رشد بجواز البيع ولزومية الرشط، انظر: الفتاوى، السفر الثالث، ص 1603.

66 انظر: ابن سهل، ص 652 - 654 وص 660.
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وقد فوجئنا بغزارة تلك املعطيات التي يقّل نظريها يف املؤلفات النوازلية التي ُوضعت إبان فرتة إنجاز كتاب "ديوان األحكام الكربى"، 

أو بعده بقليل، بما فيها "فتاوى ابن رشد" الذي تتألف النسخة املتداولة منه من ثالثة أسفار. وال تنحص هذه الغزارة يف املوضوع الذي 

تناولناه يف هذه املقالة، بل تهّم أيًضا مواضيع أخرى من قبيل موضوع "الجريمة والعقاب" الذي نوشك أن ننهي بحًثا مطواًل يهّمه. فقد 

أمّدنا كتاب "ديوان األحكام الكربى" بفيٍض من املعلومات حول الجرائم التي كانت أكرث انتشارًا يف األندلس خالل القرن الخامس 

الهجري، وبالعقوبات التي كانت تسّلط عىل مرتكبيها. وال شك يف أّن هذه الوفرة التي تهّم قضايا متنوعة، هي التي حَدت بالباحث محمد 

عبد الوهاب خالف إىل تبّني املعيار املوضوعايت يف نرش النصوص التي استخرجها من هذا الكتاب.

ولكن املالحظة التي تسرتعي االنتباه يف هذا املقام، هي أّن ما يتضمنه من معطيات تتصل باملجال الحرضي، ينطبق عىل النصف 

الثاين من القرن الرابع الهجري، وليس عىل القرن املوايل الذي عاش خالله ابن سهل ما ينيف عن السبعني عاًما، عىل أساس أّنها ال 

تعرض للتحوالت التي طرأت عىل املجال الحرضي يف قرطبة بعد اندالع أحداث الفتنة سنة 400ه.

ومن املفيد التذكري بأّن تلك األحداث كان لها وقٌع عىل العمران تحّدث عن مظاهره عدٌد من الشهود عىل العص، وأبرزهم ابن حزم 

الذي يذكر ما نّصه: "أخربين بعض الوراد من قرطبة - وقد استخربته عنها - أنه رأى دورنا ببالط مغيث يف الجانب الغريب منها ]أي من 

مدينة قرطبة[ وقد اّمحت رسومها، وطمست أعالمها )...( وصارت صحاري مجدبة بعد العمران، وفيايف موحشة بعد األنس")67). ويبدو 

أّن ابن حزم لم يبالغ يف ما ذهب إليه. فقد أّكد صحة الخراب الذي تعرضت له قرطبة بعض املؤرخني املعارصين؛ كالسيد عبد العزيز سالم 

الذي وسمه "بالدثور والنكبة"، وخّصه بصفحاٍت مطولة ضمن الجزء الثاين من كتابه حول قرطبة)68).

67 انظر النص يف: "طوق الحمامة يف األلفة واألاّلف"، يف: رسائل ابن حزم األندليس )ت. 470ه(، إحسان عباس)محقق(، )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 

1980 - 1983(، ج1، ص 227.
68 انظر: سالم، ج2، ص 109 - 125 وص 141 - 143.
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املراجع العربية

ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد امللك )ت. 578ه(. كتاب الصلة يف تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم، 	 

إبراهيم األبياري)محقق(، القاهرة/ بريوت: دار الكتاب املصي - دار الكتاب اللبناين، 1989.

ابن حزم، أبو محمد عيل بن أحمد بن سعيد األندليس )ت. 456ه(. رسائل ابن حزم، إحسان عباس)محقق(، بريوت: املؤسسة العربية 	 

للدراسات والنرش، 1980 - 1983.
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الحميدي، أبو عبد الله محمد بن فتوح األزدي )ت. 488ه(. جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، لجنة إحياء الرتاث)محقق(، 	 
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الرشاطي، أبو محمد عبد الله بن عيل )ت. 542ه(، ابن الخراط اإلشبييل، أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن )ت. 581ه(. األندلس 	 

يف اقتباس األنوار ويف اختصار اقتباس األنوار، إميليو مولينا لوبيث وخاثنتو بوسك بيال)مقدم ومحقق(، مدريد: املجلس األعىل 

لألبحاث العلمية ومعهد التعاون مع العالم العريب، 1990.
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Presently on sabbatical at Qatar University, Suleiman is a Professor of Modern and Contemporary History at Cairo University, Qatar.

رضبت فرنسا النابليونية الحصار القاري عىل اقتصاد بريطانيا منذ نهاية عام 1806، وبعد عاٍم واحٍد امتد الحصار إىل البحار 
حيث جرت مطاردة جميع الســفن املتجهة إىل املوانئ الربيطانية، ليصبح الحصار برًا وبحرًا شديد الوطأة. وأظهرت سنوات 
تلك األزمة، أهمية القمح كســلعة إســرتاتيجية. وبُعيد انضامم روســيا للحصار )وهى أهم مركز لصادرات القمح( ثم الدولة 
العثامنية، تم غلق املضائق واملواىنء أمام التجارة اإلنكليزية تقريبًا. وكانت مرص هي الجهة البديلة يف صادرات القمح 
عــىل مســتوى عامل املتوســط. وملا كان قد توالهــا واٍل طموح، يدعى محمد عيل باشــا، فقد عرف كيف يســتغل القمح 
كســالح إسرتاتيجي، وبخاصة مع اشــتداد حاجة القوى اإلمربيالية إىل القمح، ليفاتحها مراًرا وتكراًرا يف دعم مطلبه األثري 
باالســتقالل عن الدولة العثامنيــة. ومن هنا، دخلت مبيعات القمح املرصي عىل خط الرصاع بني القوى اإلمربيالية، لتشــّكل 
أحد عوامل رجحان كفة بريطانيا؛ ولتتلقى جيوش نابليون الهزمية، وتتحطم اإلمرباطورية الفرنســية، ويتغرّي معها مســار 
حركة التاريخ األورويب الحديث. إّن دراســة القمح ودالالت اســتغالله إًذا ميكن أن تشــّكل مدخاًل جديًدا، يســاعدنا ىف إعادة 

قراءة تاريخ تلك التجربة اإلصالحية املهمة، وال سيام ىف سنواتها املبكرة األوىل.

كلمت مفتاحية: فرنسا، إنكلرتا، اإلسكندرية، الحجاز، السويس، اإلمرباطورية العثامنية، الوهابية، الباب العايل، نابليون.

Napoleonic France established a continental blockade on the British economy at the end of 1806, before expanding 
thatblockadetomaritimelanesthefollowingyear,whenceshipswerepreventedfromreachingBritishports.
Thecrisisunderscored the importanceofwheatasastrategiccommodity.Russia,oneof themost important
exporters of wheat, and the Ottoman Empire joined the siege, leading to the closure of almost all ports and 
shippingroutesforBritishtrade.EgyptwasthealternativewheatexporterontheMediterranean.Itwasruled
by an ambitious ruler, Mohammad Ali Pasha, who knew how to take advantage of the strategic value of wheat, 
especiallywhentheimperialforces’demandforwheatwasontherise.MohammadAliapproachedtheBritish
forces,askingthemtosupporthisambitionsforindependencefromtheOttomanEmpire.Egyptianwheatthus
entered the imperial struggle for power and became one of the factors that tilted the balance in favor of the British 
Empire.NapoleonwasdefeatedandtheFrenchEmpirecollapsed,changingthepathofmodernEuropeanhistory.
Equally,thelargeprofitsfromwheatsalesplayedanunmistakableroleinenablingMohammedAli’sreformand
modernizationplanstogoforward.

Keywords:France,England,Alexandria,AlHejaz,Suez,OttomanEmpire,Wahhabism,SublimePorte,Napoleon.
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مقدمة

ُكتَب الكثري عن محمد عيل ونوازعه االستقاللية التي ُرِبطْت يف الغالب بفرتة الصدام والحرب التي شنها عىل السلطنة العثمانّية يف 

ثالثينيات القرن التاسع عرش)1). بْيَد أنَّ هذه الدراسة تحاول ملس نزعته االستقاللية منذ أوَّل حكمه. صحيٌح أّنه تخلص من املزاحمني 

واملنافسني له يف الداخل )كجماعة العلماء بعد تقويض نفوذهم ونفي زعيمهم عمر مكرم يف عام 1809، ثم تخلصه من القوة اململوكية 

يف مذبحة القلعة الشهرية عام 1811(، لكّنه كان يدرك أهمية انتزاع االعرتاف الدويل باستقالله بوالية مص أو عىل األقل االعرتاف بوضع 

القارّي  الحصار  أزمة  إّبان  التي كشف الصاع حولها  القمح  توّقعها، يف سلعة  البلد. وقد وجد ضالته، من دون  له يف حكم هذا  متميز 

النابليوين عن مدى أهميتها اإلسرتاتيجية. ومن ثّم، تركز هذه الدراسة عىل فهم مدى قدرة محمد عيل عىل استغالل القمح يف ذلك الظرف 

االستثنايئ لتحقيق حلمه األثري "االستقالل بمص"، كما تبنّي إىل أّي مدى ظهرت براعته يف توظيف الظروف واملتغريات ملصلحته.

معروٌف أّن سياسة الحصار القاري التي فرضها نابليون يف نهاية عام 1806 كانت تستهدف توجيه رضبة قوية لالقتصاد الربيطاين؛ 

وذلك عرب منع دخول الصادرات اإلنكليزية إىل أوروبا)2). بعد ذلك بعام واحد، حاول مّد الحصار إىل البحر املتوسط؛ إذ أعلن يف مرسوم 

ميالنو الشهري )17 كانون األول/ ديسمرب 1807( "أّن كل الجزر الربيطانية يف حالة حصار يف الرب ويف البحر. وكل مركب يخضع للتصفات 

اإلنكليزية أو يقصد إنكلرتا، يفقد جنسيته ويصبح غنيمة حرب للجيش الفرنيس")3). ومع انضمام الدولة العثمانية ثم روسيا للنظام القاري، 

ُأغلقت املضايق واملوانئ العثمانية أمام التجارة اإلنكليزية، وأصبح الحصار شديد الوطأة؛ وهو ما اضطر إنكلرتا إىل إرسال حملة عسكرية 

لتهديد إسطنبول )يف 19 شباط/ فرباير 1807( ثم اإلسكندرية )يف 17 آذار/ مارس 1807()4). وعىل الرغم من فشل هاتني الحملتني، فإّن 

إنكلرتا استطاعت أن تحقق، من خالل عمليات القرصنة، سيطرة شبه كاملة عىل البحر املتوسط؛ مّما تمّخض عنه اضطراب التجارة يف 

حوض البحر املتوسط، طوال أزمة الحصار )1807 - 1815(.

كان ال بد من تأثر املصالح التجارية لوالية مص بكل تداعيات ذلك الصاع، وبدا واضًحا ملحمد عيل أن ِكال القوتني تضع هذا 

البلد بصفة خاصة ضمن مخططاتهما اإلمربيالية)5)، وما سياسة الحصار القاري التي حّذر منها الباب العايل)6) إال تأكيٌد عىل املخاوف 

املحتملة من تحوُّل مص إىل ساحة للصاع األورويب. وهناك شواهد تقطع بتأكيد هذه القراءة األولية للموقف، وخاصة مع تنافس قناصل 

الدولتني، عند محمد عيل باشا، يف اتهام كل منهما لآلخر بالعمل عىل إعداد حملة الحتالل مص، حتى أعلن لهما رصاحة: " أّنه ال يثق 

ال يف اإلنكليز وال يف الفرنسيني عىل حد سواء")7).

1 انظر عىل سبيل املثال: عاصم الدسوقي، "محمد عيل وبناء الدولة الحديثة يف مص"، ورقة ُقِدمت لندوة محمد عيل ومرشوع بناء الدولة الحديثة، القاهرة، مركز البحوث 

والدراسات السياسية، 11 نيسان/ أبريل 2007.

2 لالطالع عىل املزيد حول سياسة الحصار القاري يمكن الرجوع إىل:
CedricCouteau,"LaFrance,l'AngleterreetleBlocusContinental,"at:http://www.histoire-empire.org/articles/blocus/introduction.htm

3 محمد صربي الرسبوين، الثورة الفرنسية ونابوليون )القاهرة: مطبعة دار الكتب املصية، 1937(، ص 255.

4 جالل يحيى ومحمد نص مهنا، مشكلة قربص )القاهرة: دار املعارف، 1981(، ص 95 - 98.

5 راجع: مكاتبة محمد عيل إىل الصدر األعظم، بتاريخ 28 شباط/ فرباير 1808، التى أعرب فيها عن مخاوفه من تعديات الدول األوروبية عىل مص التي هي مطمح أنظارها 

القومية،  1 )القاهرة: دار الكتب والوثائق  األوامر واملكاتبات الصادرة من عزيز مرص محمد عيل، رؤوف عباس حامد )مرشف(، ج  يف: أمنية عامر وآخرون )محققون(، 

2005(، ص 13.
6 عبد الرحمن الجربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم )محقق(، ج4 )القاهرة: مطبعة دار الكتب املصية، 1998(، ص 40 - 42.

7 Edouard Driault, Mohamed Aly et Napoléon (1807-1814): Correspondance des Consuls de France en Egypte (Le Caire: L'imprimerie de 
L'Institut Français d'Archéologie Orientale, 1925),p.119.

http://www.histoire-empire.org/articles/blocus/introduction.htm
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وملا كان القمح، بوصفه سلعة إسرتاتيجية، قد أدى دورًا أساسًيا يف ذلك الصاع، وكانت اإلسكندرية إحدى أهم املوانئ الرئيسة 

رة للغالل يف البحر املتوسط ) بعد توقف روسيا عن تصدير حبوبها إثر انضمامها للنظام القاري(، فإّن تناقض املصالح بني القوتني  املصدِّ

األنجلو - فرنسية، وسعي كل منهما للحيلولة دون حصول األخرى عىل إمدادات القمح املصي، شكل تحدًيا كبريًا ملحمد عيل، وازداد 

األمر صعوبة مع صدور "فرمانات الحظر الهمايوين" بمنع تصدير القمح للقوى املتصارعة.

لقد اتخذت مسألة "مبيعات الحبوب" يف البحر املتوسط بعًدا سياسًيا فرضته ظروف الصاع اإلمربيايل بني القوى الكربى، وكان 

بالنسبة إىل محمد عيل أكرث تعقيًدا يف تلك املرحلة املبكرة من حكمه؛ فقد تطلب األمر بالرضورة وضع إسرتاتيجية تمّكنه من  املوقف 

تحقيق مصالحه، من دون استثارة القوى الكربى التي تتنازعه من جميع األطراف. يف هذا اإلطار، تتجىل إشكالية هذه الدراسة حول 

تحليل مدى تأثري أزمة الحصار القاري يف صوغ سياسة محمد عيل يف تصدير القمح، وتحليل واقعيته السياسية، وكشف رهاناته، ومدى 

مرونته يف التعامل مع املتغريات غري املتوقعة التي أفرزتها األزمة، جراء الدور الخطري الذي أداه القمح املصي - آنذاك - يف دعم أحد طريف 

الصاع عىل حساب اآلخر)8).

التشّكل، عىل نحو تدريجي، وبصورة متوازية  التعامل مع األزمة قد أخذت يف  أّن سياسة محمد عيل يف  أّن نشري إىل  نّود  بداية 

مع تطورات األزمة نفسها، والظروف املعقدة الداخلية املصاحبة لها كذلك. ويمكن القول بأنَّ تفاعالته مع األزمة مرت بثالث مراحل 

فيما  والحصار.  الحرب  زمن  إسرتاتيجية  القمح كسلعة  استكشاف ألهمية  بمنزلة  كانت   ،1810 إىل   1807 األوىل من  املرحلة  أساسية: 

استغرقت املرحلة الثانية عامي 1811 و1812، وشهد منحنى صادرات القمح خاللهما أعىل معدالته. وتمثل املرحلة األخرية من 1813 إىل 

1815 تراجع صادرات الحبوب، وانتهاء الظرف الذي كان سبًبا أساسًيا يف رواج تجارة القمح املصي.

ونعالج يف ما ييل كل مرحلة عىل حدة، آخذين يف االعتبار التحديات التي واجهت محمد عيل باشا يف كلٍّ منها، وطريقته يف التعامل 

معها، والتربيرات التي كان يسوقها لكل طرف من أجل أن تميض سفن حبوبه آمنة، بني اإلسكندرية وموانئ غريب املتوسط.

املرحلة األوىل: من 1807 إىل 1810

معروف أّن محمد عيل، بوصفه تابًعا للسلطان العثماين، ونائًبا عنه يف حكم والية مص، كان من املفرتض أن تميض سياسته وفًقا ملا 

تمليه اإلدارة املركزية من قرارات، شأنه شأن غريه من الوالة العثمانيني. بيد أّننا مع شخصية هذا الرجل الطموح سوف نجد أمرًا مختلًفا؛ 

فمع أنه كان ُيبدي عىل الدوام كل مظاهر الخضوع والتبعية، فإنه كان يف الوقت نفسه ذا ميٍل واضح إىل االستقالل بالوالية، وهو ما 

أظهرته تقارير القناصل اإلنكليز والفرنسيني الذين فاتحهم مرارًا يف عرض هذه املسألة عىل حكوماتهم)9).

أو عىل األقل يف الحصول عىل وضع متميز  القوى الكربى بمساعدته عىل االستقالل،  إقناع  كان فشل مساعي محمد عيل يف 

من الحكم الذايت، عىل غرار بعض نظرائه بواليات شمايل أفريقيا)10)، قد جعله يدرك أّن عليه االعتماد عىل نفسه لتحويل طموحه يف 

االستقالل إىل حقيقة واقعية تفرض نفسها عىل الجميع. لكّن مرشوًعا سياسًيا مثل هذا كان يقتيض تدبري موارد مادية ضخمة؛ يؤسس 

8 يتفق هذا مع ما ذهب إليه إدوارد دريو Edouard Driault؛ إذ يقول: "إن مبيعات القمح املصي لم تكن يف مصلحة فرنسا التي كانت مصلحتها الحيوية يف كسب تلك 

.Ibid., p. 17 :الحركة التجارية الكبرية التي كانت تدعم وتعزز من يوم إىل يوم قوة منافستها إنكلرتا"، انظر

9 Ibid.,p.93.

10 Ibid.,p.58
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بها جيًشا قوًيا قادرًا عىل أن يدعم به نفوذه السيايس، وأن يحقق من خالله هيمنته املطلقة عىل هذه الوالية: فاملال وسيلة المتالك القوة، 

والقوة سبيل المتالك السلطة، واألخرية كفيلة بتوسيع نفوذه املادي والسيايس مًعا.

يف تلك األثناء، ظهرت "مبيعات القمح"، يف غريب املتوسط، كفرصة سانحة، وأغرى اشتداد الطلب عىل القمح املصي، مع ارتفاع 

سعره، محمد عيل عىل االنخراط يف هذه التجارة إىل أبعد مدى، وهو ما كان يتعارض مع سياسة الباب العايل الرامية إىل ضبط صادرات 

الحبوب املصية يف االتجاه الذي يخدم، بالدرجة األوىل، مصالح الدولة العثمانية، ومن ثم، فإّن تعارًضا واضًحا بني السيد والتابع ظهر 

عىل السطح حول هذه املسألة وحول تحديد األولويات. ومن بني فرمانات عديدة، تعود إىل تلك الفرتة، يلفت نظرنا أربعة عرش فرماًنا 

تتعلق بالجدل السيايس حول مسألة الحبوب)11)، ويتضح منها أّن السلطنة العثمانية أولت اهتماًما غري عادي بموضوع صادرات الغالل 

املصية؛ سواء بسبب رغبتها يف تغطية احتياجات سكان العاصمة إسطنبول نفسها، أو بسبب استخدام القمح كسالح إسرتاتيجي يف 

مواقفها السياسية املعلنة ضد بعض خصومها األوروبيني)12).

تجارة الحبوب وبدايات اللتفاف عىل سياسة املركز

ترجم الهجوم اإلنكليزي عىل كٍل من إسطنبول واإلسكندرية )يف آذار/ مارس 1807( عىل أرض الواقع نهاية التحالف األنجلو- 

عثماين، ودخول العالقة بني القوتني يف مرحلة من التأزّم، وصلت إىل حٍد جعل الدولة تشّدد عىل منع كل أشكال التبادالت التجارية مع 

إنكلرتا)13)، بل القبض عىل ممثليها الدبلوماسيني والتجار، ومصادرة ممتلكاتهم، ومنع سفنهم من دخول املوانئ)14).

ما  كل  تنفيذ  ُيعر  لم  اإلسكندرية،  عن  اإلنكليزية  القوات  جالء  سوى  األول،  املقام  يف  يهمه،  ال  كان  الذي  عيل  محمد  أّن  بيد 

نصت عليه الفرمانات السلطانية يف هذا الصدد اهتماًما. وترجم موقفه رسيًعا باستجابته لبعض املطالب اإلنكليزية التي تضمنتها اتفاقية 

د سفنهم التي تظهر أمام اإلسكندرية باملياه الرضورية، رشيطة أن يتم ذلك لياًل)15)،  اتخذت طابع الرسية، وكان من بني بنودها: أن يزوِّ

وتعيني وكيل إنكليزي يدير املصالح التجارية الربيطانية يف مص، وإمداد بريطانيا بالحبوب بشكل خاص)16). بالفعل دخلت االتفاقية حيز 

التنفيذ، واختري الوكيل اإلنكليزي بعناية فائقة؛ إذ وقع االختيار عىل قنصل السويد "بطروتىش")17)؛ فقد كانت عالقة الدولة العثمانية 

11 لالستزادة يف موضوع الفرمانات املتعلقة بتصدير الحبوب إىل مالطة، انظر:
Haïm Nahoum, Recueil de Firmans Impériaux Ottomans Adressé au Valis et aux Khédives d'Egypte 1006-1322 H. (1597-1904): rénis sur l'ordre 
de sa Majesté Fouad 1er, Roi d'Egypte (Le Caire: L'imprimerie de L'Institut Français d'Archéologie Orientale, 1934).

ويشتمل الكتاب عىل 1063 فرماًنا عثمانًيا صدرت بني أواخر القرن السادس عرش ومطلع القرن العرشين، منها 706 فرمانات سلطانية تخص فرتة حكم محمد عيل؛ أي نحو 

ثلثي املجموعة املنشورة.

12 كانت فرمانات الحظر تستخدم تعبري "الحظر الصارم لبيع الحبوب للرباين وللسفن املستأمنة " أي السفن األوروبية بالتحديد، انظر عىل سبيل املثال الفرمانات التي 

تحمل أرقام 147، 151، 153 يف:
Ibid.,pp.45, 47- 48.

13 Driault,p.25.

14 Ibid.,p.5.

م مصادراته للتجار األوروبيني كلهم، من يونان وفرنسيني وإنكليز، وأنه - عبًثا - لم يستطع اإلفراج عن البضائع الفرنسية. ويبني سان مارسيل أّن حاكم اإلسكندرية عمَّ

15 GeorgesDouin&E.C.Fawtier-Jones,L'Angleterre et l'Egypte: La Campagne de 1807 (Le Caire: L'imprimerie de L'Institut Français 
d'Archéologie Orientale, 1928),pp.172 - 173.

16 Georges Douin, Mouhamed Aly Pacha du Caire: Correspondance des Consuls de France en Egypte 1805-1807 (Le Caire: L'imprimerie de 
L'Institut Français d'Archéologie Orientale, 1926),p.198.

17 Douin,pp.169 - 170.
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بالسويد طيبة للغاية، ومن ثم سهل اإلبقاء عليه باإلسكندرية، كما أتاح استثناءه من املصادرات)18). يف الحقيقة، كان اختيار بطروتىش 

إثر   1813 باإلسكندرية يف عام  املفاجئة  الحبوب لربيطانيا حتى وفاته  بيع  القنصل يف عقد جميع صفقات  للغاية؛ فقد نجح هذا  موفًقا 

إصابته بالطاعون)19).

جاءت كل هذه الرتتيبات مخالفة تماًما لإلجراءات التي اتخذها الباب العايل ِقبل إنكلرتا، ويؤكد سان مارسيل )القنصل الفرنيس 

ما  وهو  بالحبوب،  إنكلرتا  إمداد  بنودها عىل  أحد  نّص  واإلنكليز)20)  الرسية بني محمد عيل  اتخذت طابع  اتفاقية  باإلسكندرية( وجود 

دخل حيز التنفيذ بدًءا من عام 1808 )21). وعىل ما يبدو، اتفق محمد عيل باشا عىل شحن الحبوب إىل جزيرة مالطة، عىل سفن محايدة، 

نمساوية أو يونانية، تنطلق من اإلسكندرية حاملة "علم القدس" الذي كان يحظى باالحرتام يف جميع موانئ الرشق)22).

إّن مغزى هذه االستجابة يعكس الطابع الرباغمايت لتوجهات محمد عيل، وبداية تبلور نهجه السيايس يف إدارة هذه الوالية بطريقة 

شبه مستقلة عن سياسة املركز العثماين وتوجهاته. والواقع أّنه كان يخىش اإلنكليز أكرث من خشيته السلطنة نفسها؛ فاألخرية غارقة يف 

مشاكلها الداخلية وحروبها املستمرة ضد روسيا منذ عام 1806، بينما البارجات الحربية اإلنكليزية تجوب البحر املتوسط، وال تبعد سوى 

فعلًيا  املسيطرة  القوة  اإلنكليزية  البحرية  تبدو  َثّم،  فور خروجها. ومن  السفن  بالفعل كل  مينايئ اإلسكندرية، وتهدد  أميال عن  بضعة 

عىل البحر املتوسط، والتي بإمكانها مهاجمته يف أّي وقت. ولطاملا أوضح للباب العايل مخاوفه من احتمال تكرار العدوان الربيطاين عىل 

اإلسكندرية واحتالل البالد؛ لذلك كان يميل إىل ترجيح تحالف الباب العايل مع إنكلرتا بشكل أسايس)23). وسوف ُيفيض يف مكاتبة رسية 

أرسلها إىل قبو كتخدا نجيب أفندي بإسطنبول)24) أّنه يفضل يف حال لجأت السلطنة إىل االستعانة بقوة أوروبية يف حربها ضد الروس، أن 

تستعني بإنكلرتا ال بفرنسا؛ ألّن تحالفها مع األخرية يعني انضمام الدولة بجميع والياتها للحصار القاري، وحينئٍذ تصبح مص ساحة من 

ساحات الصاع األنجلو - فرنيس، وهو ما يؤدي إىل تعّرض مصالحه للخطر، وبصفة خاصة يف مسألة تجارة الحبوب التي توفر له الدعم 

املايل الالزم لتحقيق طموحه السيايس يف االستقالل.

إّن تقدير قيمة الصداقة اإلنكليزية يفرض نفسه لتجّنب إثارة نزعتها الكولونيالية تجاه مص من ناحية، ولتعظيم اإلفادة املادية 

والعسكرية من بيع القمح لها من ناحية أخرى. وقد تابع محمد عيل عن كثب تراجع القوة البحرية الفرنسية يف البحر املتوسط جراء أعمال 

القرصنة اإلنكليزية املستمرة بالقرب من سواحل اإلسكندرية، وهو ما انعكس بوضوح يف عجز كثري من السفن الفرنسية عن الوصول 

إىل املوانئ املصية. ويف سياق هذه التطورات لم يكن عىل محمد عيل سوى ترويض هذه القوة، واإلفادة منها بداًل من االصطدام بها.

بتفتيت  التي تهدد  بتأمني سالمة اإلمرباطورية من القالقل والفنت   - العايل كان أكرث انشغااًل - يف ذلك الحني  الباب  أّن  الواقع 

وحدتها، إىل جانب االضطرابات العسكرية التي شهدتها العاصمة املركزية طوال عامي 1807 و1808، والتي أّدت من بني مجرياتها إىل 

18 Nahoum,p.24.

19 Driault,p.226.

20 Ibid.,p.134.

21 عفاف لطفي السيد، مرص يف عهد محمد عيل، عبد السميع عمر زين الدين )مرتجم(، السيد أمني شلبي )مراجع(، إصدار 554 )القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 2004(، ص 105.

22 Driault,p.19.

23 مكاتبة محمد عيل باشا إىل نجيب أفندي قبو كتخدا باألستانة، بتاريخ 15 شعبان 1224 - 25 أيلول/ سبتمرب1809، يف: أمني سامي: تقويم النيل، ج 2 )القاهرة: دار 

الكتب والوثائق القومية، 2002(، ص 218؛ عامر، ص 14.

24 مكاتبة محمد عىل باشا إىل نجيب أفندي قبو كتخدا باألستانة، بتاريخ 27 شوال 1225 - 25 ترشين الثاين/ نوفمرب 1810، يف: سامي: ج 2، ص 226.
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عزل السلطان نفسه )سليم الثالث( ثم قتله! )1807()25)، فضاًل عن تعرضها للضغوط السياسية والعسكرية الروسية واإلنكليزية التي 

لم تتوقف إال يف أوائل كانون الثاين/ يناير 1809 )26). لذلك لم يكن الباب العايل خالل عامي 1807 و1808 يف وضع يمّكنه من متابعة 

واليه عىل مص، أو التنّبه إىل مراميه البعيدة وأساليب املُداراة السياسية التي جعلته يتخذ نهًجا خاًصا به، بعيًدا عن أولويات السياسة 

العثمانية. إّن كل ما كانت تأمله السلطنة، يف تلك اآلونة العصيبة، هو أن يتمكن واليها يف مص من وأد ثورة الوهابيني. وكان محمد 

عيل من جانبه يتابع باهتمام بالغ ما يجري بالعاصمة املركزية، فتأّكد له أّن الباب العايل لديه من املشكالت ما يجعله مشغواًل عن متابعة 

عالقته التجارية باإلنكليز، وخاصة يف مجال تصدير الحبوب)27).

من  اإلنكليزية  السفن  منت  عىل  و1809،   1808 عامي  طوال  القمح  شحنات  مضت  للسلطنة،  املربك  السيايس  السياق  هذا  يف 

تامة)28)، محققة مكاسب مادية مهمة، جعلت محمد عيل يعطي األولوية إلنكلرتا عىل ما عداها، بل  اإلسكندرية إىل مالطة يف رسية 

يتعاقد عىل توريد الحبوب لها يف املواسم التالية.

بمصدر  إمداده  أولهما  مهمني؛  هدفني  عيل  ملحمد  ُيحقق  أن   - الحبوب  بإمدادات  الخاص   - اإلنكليزي  املطلب  شأن  من  كان 

مهم لإلنفاق عىل حروبه االستنزافية مع املماليك يف الصعيد، تلك التي أرهقته وجعلته يف موقف مايل بالغ الصعوبة)29)؛ فقد كان مديًنا 

لقواته - إّبان االحتالل اإلنكليزي ملدينة اإلسكندرية - برواتب تسعة شهور، تأّخر رصفها لتعذر املوارد املحصلة بالخزانة، وهو ما جعله 

يخىش من انقالبها عليه، يف الوقت الذي كانت فيه إيراداته من البالد محدودة جًدا؛ وذلك جراء سيطرة املماليك عىل أخصب األقاليم 

20 كانون  إيرادات جمارك اإلسكندرية ودمياط ورشيد)من  القبيل)30)؛ فضاًلً عن استيالء إسطنبول عىل كل  بالوجه  للحبوب  املنتجة 

األول/ ديسمرب 1806 إىل 8 كانون األول/ ديسمرب 1809()31). ومن ثم، فإن صفقات الحبوب التي عقدها معه اإلنكليز قد مّثلت بالفعل 

ه باملوارد املالية التي مّكنته من استمالة بعض البكوات املماليك  انفراجة غري عادية بقدر ما أّنها لم تكن متوقعة، كما وجد فيها معيًنا أمدَّ

النهاية عملية اإلجهاز عليهم  بالفعل، وسّهل عليه يف  بينهم، وهو ما تحقق  أقرانهم؛ سعًيا لبث بذور الشقاق  األكرث قوة وأهمية بني 

والتخلص منهم لألبد كمنافسني له يف السلطة)32).

أما الهدف الثاين ملحمد عيل فكان سعيه يف أن يثبت إلنكلرتا أّنه، وبطريقة عملية، أكرث أهمية من املماليك، الذين كانت ُتراهُن 

عليهم يف ضمان مصالحها وحماية امتيازاتها التجارية؛ ومن ثم أِمَل أن يدفعها، من خالل بيع الحبوب، إىل فضِّ يدها من مساعدة 

خصومه املماليك، وأن تقّدم له، عوًضا عن ذلك، املساعدة يف الحصول عىل االستقالل بوالية مص. ولعل ذلك ما جعل دروفتي يصفه 

يف تلك اللحظة بأّنه "واسع الرثاء يف حيله امليكافيلية")33). ومن هنا، تظل مبيعات القمح ترمز إىل تداخل ما هو تجارى بما هو سيايس، 

25 الجربيت، ص 101، 106، 131 - 132، 138 - 139؛ روبري مانرتان )مرشف(، تاريخ الدولة العثمانية، بشري السباعي )مرتجم(، ج 2 )القاهرة: دار الفكر للدراسات والنرش 

والتوزيع، 1993(، ص 18.

26 الجربىت، ص 146.

27 عامر، ص 13.

Driault, p. 5 :28 ليس أدل عىل ذلك من أّن املراقبني الفرنسيني باإلسكندرية أنفسهم شككوا يف وجود تبادالت تجارية يف القمح بني اإلسكندرية ومالطة، انظر

29 Ibid.,p.73.

30 RonaldT.Ridly,Napoleon's Proconsul in Egypt: The Life and Times of Bernardino Drovetti (London: The Rubicon Press, 1998),p.48.

31 ظلت الجمارك الثالثة خارج سيطرة محمد عيل حتى نهاية عام 1809، ويرصد الجربيت نص الفرمان الذى ضم إيرادات تلك الجمارك إىل إيرادات الرتسخانة السلطانية 

بإسطنبول، وذلك بتاريخ 27 رجب 1221 - 20 كانون األول/ ديسمرب 1806، راجع: الجربيت، ص 32 - 33.

32 املرجع نفسه، ص 179، 190 - 192.

33 املرجع نفسه، ص 49.
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كما أنها عكست قدرة الباشا عىل استغالل أزمة الحصار يف تحقيق مآربه السياسية من دون أن يثري عليه الباب العايل الذي ظل، يف كثرٍي 

ا عن اإلحاطة بحقيقة توجهاته االستقاللية. من األحيان، بعيًدً

كان ال بد أن ينعكس رسيًعا أثر هذه التجارة، التي أدار دفتها يف اتجاه غرب املتوسط عىل اقتصاد العاصمة، وجاءت أول إشارة 

واضحة إىل ذلك يف فرمان 25 أيار/ مايو 1809، والذي نـصَّ عىل "عدم التصيح للتجار باحتكار أصناف الغالل والحبوب من حنطة وأرز 

وخالفه وإخراجها خارج القطر، وبإرسال تلك األصناف يف موسمها إىل دار السعادة لبيعها لسكان إسطنبول الذين تأذوا من هذا االحتكار 

ورفع األسعار"، كما أمر الباب العايل محمد عيل بأن يتدخل بقوة للضغط عىل هؤالء التجار لجعل األسعار يف متناول أهايل إسطنبول)34).

فرمانات الحظر يف دائرة الختبار

من املالحظ يف الفرمانات الصادرة خالل عامي 1809 و1810 أّن الباب العايل تعامل مع املشكلة عىل أّن املتسبب فيها لم يكن 

محمد عيل، وإّنما جماعة التجار الذين وصفتهم الفرمانات "باملضاربني يف األسعار"؛ إذ نظرت إليهم عىل أّنهم جشعون يستغلون األزمة، 

تلك  التورط يف  بعيد عن  أّنه  الربهنة عىل  باشا يف  تمويهات محمد عيل  بنجاح  ما يوحي  لفقراء إسطنبول)35). وهو  أية مراعاة  من دون 

الحظر،  تفعيل  بقصد  الجديدة،  واإلجراءات  الضوابط  من  مجموعة  متضمنة  القاهرة،  عىل  تتواىل  التالية  الفرمانات  وأخذت  التجارة، 

ذلك،  عىل  وعالوة  وصارمة)36).  تامة  بصورة  السفن  وحراسة  إستنانبول،  إىل  املتجهة  للسفن  سوى  تراخيص  إعطاء  عدم  يف  والتشّدد 

شّددت عىل أمرين: األول، أاّل ُتفرض رسوم تصدير عالية عىل الحبوب املخصصة إلسطنبول، منًعا الرتفاع أسعارها بالنسبة إىل سكان 

العاصمة. والثاين، عدم إعطاء أحد التجار حق احتكار بيع الحبوب وتسويقها)37).

بيد أّنه أمكن ملحمد عيل باشا، عرب أتباعه املخلصني بجمرك اإلسكندرية، أن يتوّسع يف عمليات التهريب، وإخفاء دوره الفعيل يف 

إدارتها، حتى إّن القنصل دروفتي Drovetti نفسه أفصح لوزير الخارجية الفرنيس "بأّنه من الصعب تقديم قائمة واحدة دقيقة حول حركة 

املالحة والتجارة بميناء اإلسكندرية"؛ مبيًنا إىل جانب ذلك أثر الرشاوى يف تسهيل هذه الظاهرة؛ إذ يقول: "إّنه باملال يمكنك يف هذا 

البلد تمرير كل يشء من البضائع بالتهريب. وللتهريب هدف واحد هو املُداراة عىل اتساع عملياته")38). واملحصلة النهائية أّن إسطنبول 

لم تصلها خالل عام 1810 الكميات املطلوبة؛ ومن شأن هذا أن يفرس كرثة مجيء "القابجية"، محملني بفرمانات تفيض بروح االستياء 

من استمرار تجارة التهريب باإلسكندرية، بيد أّن أصابع االتهام كانت ال تزال - حتى تلك اللحظة - بعيدة عن أن توّجه إىل وايل مص؛ 

ليظل تشخيص العلة بجشع التجار واملحتكرين)39). ويغلب الظن عىل أّن الباب العايل آثر تحايش مكاشفة تابعه؛ أماًل يف استثمار تعاونه 

يف تحقيق استقرار النفوذ العثماين يف الجانب العريب من اإلمرباطورية، وتحديًدا يف األرايض املقدسة التي انطلقت منها حركة دينية خطرية 

زلزلت كيان الدولة كله؛ أال وهي الحركة الوهابية.

Nahoum, p. 35 :34 نرش أمني سامي مضمون الفرمان، بينما جاءت الرتجمة الفرنسية كاملة لنص الفرمان، انظر: سامي، ج 2، ص 216؛ وانظر أيًضا

35 راجع عىل سبيل املثال الفرمانات ذات األرقام: 139، 147، 151، 153، 156؛ فهي تلفت نظر محمد عيل إىل رضورة تنبيه التجار إىل أّن ضبط أي شحنات من الحبوب 

Ibid.,pp.42 , 45 , 47 - 49 :تخرج رًسا يف البحر سوف يتم التعامل معها عىل أنها "غنيمة حرب" تصاَدر وترَسل إىل إسطنبول، انظر

36 Ibid.,p.45.

37 فرمان شاهاىن بتاريخ 30 ربيع أول 1225 - 5 أيار/ مايو 1810، يف: سامي: ج 2، ص 221.

38 Driault,p.100.

39 Nahoum,p.45.
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طوال عام 1810، رصد املراقبون الفرنسيون باإلسكندرية، حركة شحن السفن اإلنكليزية بالحبوب تحت حماية البارجات الحربية 

اإلنكليزية)40)، بينما "إسطنبول وأزمري وحلب وجزر األرخبيل تعاين نقًصا شديًدا يف املؤن الغذائية)41)، كما أّن السفن التي تِرد من املوانئ 

العثمانية كانت تعود محملة بأي نوع من البضائع واملنتجات، عدا القمح، الذي آثر الباشا أن يقص بيعه عىل السفن املتجهة إىل جزيرة 

مالطة وإسبانيا والربتغال، ولهذا لم يكن يصل إسطنبول من القمح إال القليل الذي ال يفي حاجة االستهالك الفعيل لسكانها)42). ويكتب 

دروفتي يف تقريره "أّن الباشا، عرب حيله ومكائده، قد تمّكن من تضليل الباب العايل، وأمد الربيطانيني بشحنات الغالل عىل حساب 

إسطنبول، من دون أي مراعاة لتطبيق فرمانات الحظر")43).

وثمة فرمان صادر يف ترشين األول/ أكتوبر 1810 يشري إىل تكرار األوامر املحذرة واملانعة لهذه التجارة. كان الجديد فيه مطالبته 

بكشف أسماء من أطلق عليهم "املهربني الرسيني" حتى تجري معاقبتهم، ومصادرة شحناتهم وإرسالها للباب العايل مبارشة)44). وعرب 

املتنكرين )إىل موانئ إسكندرية  املراقبني  بأنه سريسل "مجموعة من  العايل  الباب  أعلن   1810 نوفمرب  الثاين/  فرمان صادر يف ترشين 

املحظورة")45).  التجارة  هذه  يف  املتورطني  لردع  املأل  عىل  الفرمان  بقراءة  والتنبيه  والرضورية،  الصارمة  الرقابة  لتفعيل  ورشيد(  ودمياط 

والواقع أّن الباب العايل أخذ هذا اإلجراء عىل محمل الجد، وبالفعل أرسل عيونه وبثها يف كل املوانئ، بما يف ذلك ميناء سالونيك، الذي 

ُتمارس به ظاهرة التهريب نفسها)46).

وإزاء تعّقد ظروف األزمة الغذائية بالعاصمة املركزية، نحو نهاية عام 1810، لم يجد الباب العايل من حٍل سوى تّدخله املبارش يف اتخاذ 

إجراءات عملية، يأمل أن تعّجل بوصول كميات القمح املطلوبة لسكان إسطنبول، الذين كان ُيخىش لجوؤهم إىل إثارة االضطرابات، 

وخاصة يف ذلك التوقيت الحرج، الذي كانت تخوض فيه الدولة مواجهة ضارية ضد روسيا، التي أنزلت بالجيش الرتيك عدة انكسارات، 

جعلته يف موقف حرج وصعب، حتى طلبت إسطنبول دعًما لوجستًيا )قمح ومال وذخرية( من جميع الواليات التابعة لها، ويف مقدمتها 

والية مص)47)؛ مما ُيبني إىل أّي حد كان املوقف عصيًبا، وال يحتمل التهاون يف تأمني االحتياجات الغذائية ألهايل العاصمة)48).

توفري سفن  العمل عىل  بينها:  فقد كان من  تلك اإلجراءات؛  الضوء عىل   1811 1810 ومطلع  نهاية  الصادرة بني  الفرمانات  ُتلقي 

الكورفت الكبرية، باالتفاق مع بعض أرباب السفن األجنبية، وتسديد نولون الشحنات من خالل قناصلهم بإسطنبول، يف غضون 16 يوًما 

من تاريخ وصول الشحنة، مع تحديد أجر نولون كيلة القمح بـ 3 بارة فقط، منًعا لزيادة سعر األردب يف أسواق إسطنبول، وعينت مسؤواًل، 

أطلقت عليه "املُبايعجي"، يتوىل رشاء الكميات املطلوبة من القمح، واستئجار املراكب واإلرشاف عىل عمليات الشحن، وشّددت عىل 

التعاون معه من أجل إنجاز مهمته. وتكرر التأكيد عىل رضورة الرقابة الصارمة واإلمساك بكل من تسوِّل له نفسه تهريب الحبوب أو 

تسويقها خارج املجال العثماين، وضبط شحناته التي أعلنت أّنها ستصادرها عىل أنها "غنيمة حرب"، وأخربت قناصل جميع الدول حتى 

40 راجع التقارير الفرنسية ذات األرقام: 34، 37، 40، 41،42، 44، 47، 49، 51 يف:
Driault,pp.68, 73, 75, 77- 78, 82, 83, 87, 88, 92, 96, 100.

41 Ibid.,p.68.

42 Ibid.,pp.78, 82.

43 Ibid.,p.92.

44 Nahoum,p.47.

45 Ibid.,pp.47 - 48.

46 Ibid.

Nahoum, pp. 43 - 44 :47 فرمان سلطاين بتاريخ جمادى األوىل 1225 - 1810، انظر: سامي، ج 2، ص222 - 223؛ ونص الفرمان منشور بالفرنسية يف

Driault, p. 80 :48 ويبني كل من الجربيت وسان مارسيل أّن مراسيم جاءت من الدولة باستعجال إرسال الحبوب إلسطنبول، راجع: الجربيت، ص 175؛ وكذلك
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ملنع تجارة تهريب  العثمانية  املوانئ  مت كل هذه اإلجراءات يف سائر  وُعمِّ التجارة غري املرشوعة.  التورط يف هذه  روا رعاياهم من  يحذِّ

الحبوب إىل غرب املتوسط)49).

ويتضح مّما جاء يف تقرير دروفتي جدية الباب العايل يف عزمه عىل تنفيذ الرقابة الصارمة عىل املوانئ؛ لضبط اتجاه حركة تصدير 

الحبوب إىل العاصمة املركزية وحسب، بْيَد أّنه أبدى أسفه عىل تأخر مثل هذا اإلجراء ملدة عام، ونقل إىل وزير الخارجية تعليقه الساخر: 

"إّن الباب العايل وإن كان لم يرخص لبيع الحبوب يف الخارج، فإّنه بالفعل تساهل يف أمر استخالصها وتصديرها من مص")50).

انطالق تجارة تهريب القمح بني اإلسكندرية ومالطة )1810 - 1811(

ولم  الرويس.  القمح  صادرات  وتوّقف  والدردنيل،  البوسفور  بوغازي  إغالق  إىل   )1812  -  1810( العثمانية  الروسية  الحرب  أدت 

يكن أمام بريطانيا من حٍل واضح لتأمني تغطية احتياجات جيوشها من املؤن الغذائية، سوى استرياد القمح من مصدرين: الواليات 

املتحدة األمريكية ومص. غري أّن توتر عالقاتها مع األوىل إىل حد الصدام املبارش يف عام 1812 حسم اعتمادها بشكل رئيس عىل مص. 

ا عىل هذه الحادثة أصدر  العام. وردًّ والحاصل أّن اإلنكليز أرضموا النريان يف فرقاطة أمريكية تحمل الحبوب لغريمتها فرنسا يف ذلك 

الكونجرس األمرييك "قانون حظر التجارة األجنبية" Embargo Act، للضغط عىل طريف الصاع األنجلو- فرنيس، لكنه لم يسفر عن يشء 

ذي جدوى)51)، وتمّكن األسطول الربيطاين من محارصة السواحل األمريكية، ونجح، حتى منتصف عام 1812، يف الحيلولة دون عبور 

القمح األمرييك للمحيط األطليس سوى ما كان متجًها لجيوشها بشبه جزيرة أيبرييا)52).

تهدد  ثمة مشكلة  ولم يكن  ا،  نسبيًّ آمنة  بحاجاتها بصورة  اإلنكليزية  الجيوش  الرئيس إلمداد  املصدر  القمح املصي  لقد أصبح 

تحّتم  ثم  ومن  الفرمانات؛  تلك  بإلغاء  إلقناعه  العايل  الباب  عىل  الضغط  عن  اإلنكليز  وعجز  الحظر،  فرمانات  سوى  اإلمدادات  هذه 

بأن يرتِّب مع محمد عيل "تجارة  بريطانيا يف مص  لقنصل  تعليمات رسية  التفاوض مبارشة مع محمد عيل. أصدر "سرتاتفورد كاننج" 

تهريب منظمة". وحني هّدد الباب العايل بتفتيش السفن الداخلة يف نطاق خط يمتد من كريت إىل مص، أصدر الربيطانيون تحذيرًا 

بأّنهم لن يتغاضوا عن مثل هذا العمل)53). من هنا، استمرت السفن التجارية، تحت حماية الفرقاطات الحربية اإلنكليزية؛ تغدو وتروح 

بني اإلسكندرية ومالطة وموانئ إسبانيا والربتغال، وخاصة مع توافر كميات هائلة من الحبوب تحت يد محمد عيل بعد عقده الصلح مع 

البكوات املماليك بالصعيد يف 27 آذار/ مارس 1810 الذي التزم بمقتضاه البكوات املماليك توريد 107 آالف إردٍب من القمح من الوجه 

القبيل)54)، كما أُّمنت طرق املالحة النيلية بني الوجهني القبيل والبحري، لتسمح بتدفق الحبوب من سائر األقاليم، لتمتلئ عىل إثرها 

صوامع اإلسكندرية بالحبوب.

49 Nahoum,pp.45 - 48, 54 - 55.

50 Driault,pp.135 - 136.

51 "The War of 1812,"at:http://gatewayno.com/history/War1812.html.

52 يالحظ أنه يف فرتة ما قبل حزيران/ يونيو 1812، لم يصل إىل ميناء لشبونة، من بني 2121 شحنة قمح، سوى 797 سفينة ترفع العلم األمرييك؛ أي بما يعادل ثلث عدد 

الشحنات تقريًبا. راجع:
"War of 1812Overview,"at:http://www.eighteentwelve.ca/%3Fq%3Deng/Topic/2; "Short History of the War of 1812," at:

https://ussconstitutionmuseum.org/about-us/bicentennial/short-history-1812/; "War of 1812,"at:http://militaryhistory.about.com/od/warof1812/
tp/war-of-1812-overview.htm; John R. Grodzinski, "The war of 1812: Still matters," at: http://news.nationalpost.com/full-comment/john-r-
grodzinski-the-war-of-1812-still-matters; and "The war of 1812."

53 هيلني آن ريفلني، االقتصاد واإلدارة يف مرص يف مستهل القرن التاسع عرش، أحمد عبد الرحيم مصطفى )مرتجم( )القاهرة: دار املعارف، 1967(، ص 251.

54 الجربيت، ص 148.

http://gatewayno.com/history/War1812.html
http://www.eighteentwelve.ca/?q=eng/Topic/2
http://www.eighteentwelve.ca/%3Fq%3Deng/Topic/2
Short History of the War of 1812,\” 
https://ussconstitutionmuseum.org/about-us/bicentennial/short-history-1812/
War of 1812,\” 
http://militaryhistory.about.com/od/warof1812/tp/war-of-1812-overview.htm
http://militaryhistory.about.com/od/warof1812/tp/war-of-1812-overview.htm
http://news.nationalpost.com/full-comment/john-r-grodzinski-the-war-of-1812-still-matters
http://news.nationalpost.com/full-comment/john-r-grodzinski-the-war-of-1812-still-matters
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سياسة تصدير القمح بني مصالح التابع وإرادة السيد

النقص الشديد يف غلة القمح والتي بلغت  يف ظل تعقد ظروف الحرب يف أوروبا وتعرّث صادرات القمح الرويس واألمرييك، وحالة 

القمح من اإلسكندرية  املتوسط)55)، واستعداد اإلنكليز لرشاء  البحر  بلدان  الندرة يف معظم  1809، و1810، و1811 حد  خالل سنوات 

بأي سعر، تطّلع محمد عيل باشا إىل استغالل الفرصة التي ساقتها إليه األقدار، ليعطي األولوية لإلنكليز، يف مقابل إهماله بيع شحنات 

الحبوب إلسطنبول؛ طاملا أّن األخرية فرضت عليه سعرًا بالغ الضآلة، مع إعفاء شحناتها من دفع الرسوم، فضاًل عن مطالبتها إياه بتمويل 

باهظة  نفقات  تحمله  جراء  الوالية  اقتصاد  بعجز  تعّلله  العثمانية  الدولة  رفضت  إذ  ماليته؛  تستنفد  أن  يخىش  كان  التي  الحجاز  حرب 

القوية ملدينة اإلسكندرية، ولتسليح  الحربية  املماليك والقضاء عليهم)56)، فضاًل عن حاجته لإلرساع بعمل االستحكامات  يف محاربة 

األسطول الذي بدأ يف بنائه بالفعل. وكان كل ذلك يحتاج إىل األموال، وليس له مصدر حيوي يدعم ماليته سوى بيع الحبوب للخارج)57).

إًذا، جعلت قراءة محمد عيل لظروفه املادية يوقن أّن صعوباته أكرث أهمية من مراعاة صعوبات السلطان يف عاصمته الجائعة؛ ومن 

ثم قرر انتهاك فرمانات الحظر، وبغري حياء أحياًنا، وهذا تحديًدا ما فعله إزاء فرمان27 ترشين الثاين/ نوفمرب 1810 )58) الذي كان يكرر 

29 ترشين الثاين/ نوفمرب( توجه إىل اإلسكندرية لإلرشاف بنفسه عىل بيع الحبوب لإلنكليز،  قضية الحظر؛ فبعد يومني اثنني فقط ) 

وكتب ميسيت )القنصل الربيطاين باإلسكندرية( إىل سميث )الوزير الربيطاين املفوض لدى إسطنبول(: "فرض الباب العايل حظرًا عىل 

مصالحه  مع  يتعارض  أن  يمكن  األعىل  سيده  من  صادر  أمر  أّي  يطيع  أن  رفض  إذ  لتنفيذه،  ينصع  لم  الباشا  لكّن  الحبوب،  تصدير 

تقدير  وبحسب  الحظر،  بفرمانات  الحبوب  رشاء  صفقات  تتأثر  لم  لذلك  السلطان)59).  بسلطة  فحسب  إسمًيا  يقّر  أنه  مبّيًنا  الخاصة"، 

الجربيت، باع الباشا كميات ضخمة منها، بلغت ما يزيد عىل 200 ألف إردٍب بواقع 100 قرٍش لإلردب)60).

تبنّي هذه املفارقة أّن سياسة تصدير القمح باتت، منذ ذلك الحني، يف يد التابع ال السيد، وكتب دروفتي إىل الخارجية الفرنسية: 

"لقد تفّرد محمد عيل بتجارة الحبوب وبتحديد سعر التصدير")61)، وأّكدت الصفقات التالية، عىل مدار سنوات الحصار القاري وما بعدها 

هذه النتيجة التي فرضت نفسها عىل الصاع، غري املعلن، بينه وبني السلطنة. ولعل مما له داللته ومغزاه أّنه رفض التصديق عىل تعريفة 

جمركية جديدة حصل عليها قنصل اإلنكليز من الباب العايل بشأن بضائع التجار اإلنكليز الواردة واملصدرة إىل مص، ليؤكد لهم عمليا 

ا من املزايا  أّنه هو، ال املركز، َمْن يحدد الرسوم التي تتناسب مع مصالحه. وكتب القنصل الربيطاين ميسيت بمرارة: "إّن الوايل ال يحرتم أيًّ

املمنوحة إلنكلرتا طبًقا التفاقية امتيازاتنا مع الباب العايل؛ لقد باع أو احتفظ لنفسه باحتكارات مختلفة، وتمت زيادة الرسوم الجمركية 

القديمة، وُفِرضت الرسوم الجديدة عىل كل بنود الواردات والصادرات؛ واإلجابة الوحيدة التي يرّد بها عن احتجاجات الوكالء األوروبيني 

أّن لديه سلطة اتخاذ أية ترتيبات دولية داخل حكومته هو")62). وعزا دروفتي رفض الباشا تنفيذ فرمان الحظر وفرضه سياسة جمركية 

55 MuhammedShafikGhorbal,The Beginning of the Egyptian Question and the Rise of Mehemet Ali: A Study in the Diplomacy of the 
Napoleonic Era Based on Researches in the British and French Archive(London:G.Routledge,1928),p.281.

56 عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، من وثائق الدولة السعودية األوىل يف عرص محمد عيل 1807 - 1819 )القاهرة: دار الكتاب الجامعي، 1983(، ص 178.

57 Driault,p.116.

58 فرمان شاهاين بتاريخ 30 شوال 1225 - 27 ترشين الثاين/ نوفمرب 1810، يف: سامي، ج 2، ص 226.

59 Ghorbal,pp.281 - 282.

60 الجربيت، ص 202.

61 Driault,p.97.

62 نقاًل عن: السيد، ص 222 - 223. وقد عرّب يف إحدى مكاتباته - وهو بصدد الرد عىل احتجاجات فرنسا عىل خرقه الحظر ودخوله يف اتفاق بينه وبني اإلنكليز - عن هذا 

املفهوم الذى يوسع من دائرة صالحياته بقوله: "إّن والية مص مثل سائر الواليات املمتازة، ومن قواعدها حرية العمل لصالح الدولة"، راجع: عامر، ص 17.
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عىل  كبرية  رسوم  فرض  إىل  اتجاهه  ذلك،  من  أكرث  بل  باستمرار".  تنميتها  عىل  ويعمل  يقويها  أخذ  التي  استقالليته  "روح  إىل  خاصة 

صادرات الحبوب املتجهة إىل إسطنبول نفسها، ومدن تركية أخرى مثل أزمري، وهي رسوم لم تكن موجودة من قبل عىل اإلطالق)63). 

وكل هذه املؤرشات تبنّي تحّكمه يف رسم السياسة الجديدة لصادرات الحبوب املصية يف البحر املتوسط.

وسعًيا لرتكيز صادراته يف اتجاه غرب املتوسط، كان ال بد أن يثري عوائق التصدير يف اتجاه إسطنبول، ويجد ضالته يف إثارة مشكلتي 

القرصنة وقلة السفن، وهما املشكلتان اللتان مثلتا بالفعل معضلتني كبريتني بالنسبة إىل إسطنبول؛ فالطلب الرسمي الذي تقدم به الباب 

العايل )يف 24 حزيران/ يونيو 1810( إىل الجانبني األنجلو- فرنيس، بعدم امتداد العمليات الحربية والقرصنة بينهما إىل املياه اإلقليمية 

العثمانية، وخاصة داخل املنطقة الشاملة لكل من "املورة وكريت ومص"، انطالًقا من التزامها الوقوف عىل الحياد، ظّل من دون رّد 

إيجايب)64). ومن الواضح أّن الرفض األنجلو- فرنيس كان مقصوًدا يف حد ذاته؛ فالقرصنة تتسبب يف شل حركة السفن يف البحر املتوسط، 

بالغة يف استقصاء  العايل وجد صعوبة  الباب  أّن  والنتيجة  بينهما،  الحرب االقتصادية  وهذا من شأنه أن يحقق جزًءا من إسرتاتيجية 

املسؤولني يف  كبار  ُيوكل هذا األمر إىل بعض  إنه كان  الحبوب من اإلسكندرية إىل إسطنبول، حتى  نقل  القادرة عىل  املحايدة  السفن 

الديوان الهمايوين)65). وال شك أّن هذه املسألة وفرت ملحمد عيل من الوقت ما جعله قادرًا عىل استيفاء الطلب اإلنكليزي من الحبوب 

- أواًل - قبل إسطنبول نفسها التي لم يكن يصلها سوى القليل)66).

لقد حاول محمد عيل باشا استغالل "مسألة القرصنة وتعرّث إمدادات الحبوب" ليعرض عىل الباب العايل )يف ترشين الثاين/ نوفمرب 1810( 

طلبه األثري بأن يعلن السلطان "مص رسبست" )أي حرة ومستقلة سياسًيا( عىل غرار والية الجزائر، موضًحا للصدارة العظمى أنه ليس له 

مطمع سيايس يف هذا األمر عىل اإلطالق، وإنما هو يخىش يف حال اضطرت الظروف السلطنة إىل الدخول كطرف يف أزمة الحصار والحرب 

األوروبية، أن تشتد وطأة مشكلة القرصنة، وما يرتتب عليها من تعرث وصول اإلمدادات السنوية من الحبوب الرضورية لسكان العاصمة، 

فضاًل عن تأثرياتها السلبية يف إعاقة تنفيذ توجيه جيشه يف مهمة الحرب ضد الوهابيني، كنتيجة لالنشغال بمدافعة ما أسماه "تسلط ومهاجمة 

الدول األفرنكّية عىل مص")67) يف حني أّن األمر سوف يختلف يف حال صارت "مص رسبست"؛ إذ وقتها تنأى الوالية املصية عن ساحة أّي 

نزاع يضم العثمانيني، وهو ما يمكنه يف هذه الحال من إمداد السلطنة باحتياجاتها املادية عىل سفن تحمل علًما محايًدا.

ولتأكيد حسن نياته، أو باألحرى للُمدارة عىل نزعته االستقاللية، راح يؤكد للباب العايل أّن أمر االستقالل يظل مرهوًنا باألزمة، 

أّي هو مؤقت، فما أن تنتهي األزمة والحرب يف أوروبا، فللدولة أن تنزل مرتبة مص إىل "اإليالة" مرة أخرى)68). وكان يرمي من وراء هذا 

الطلب تحقيق غاية أساسية؛ فإن وافقت السلطنة عىل طلبه، بلغ مراده الذي يخطط له طوال الوقت، بنواله رشعية اعرتاف السلطنة له 

بنوع ما من االستقالل)69)، وإن رفضت فإّنه يفيد من املوقف عىل األقل بتوصيل رسالة واضحة للباب العايل بأّن الصعوبات التي تواجهه 

يف إرسال الحبوب للعاصمة املركزية، وكذا يف تغطية نفقات حرب الوهابيني، إنما هي صعوبات خارجة تماًما عن إرادته، وأنه ال يملك من 

اإلمكانات املادية ما يسمح له بالتغلب عليها أو مواجهتها، ومن ثّم يجد مربرًا منطقًيا لتعطيل حركة نقل الحبوب إليها.

63 Driault,p.68.

64 Nahoum,pp.57 - 58.

65 مثَّل الشيخ أفندي كبري موظفي مكتب املهمات بالديوان الهمايوين، راجع الفرمانات ذات األرقام 139، 174، 240 يف:
Ibid.,pp.42, 54 - 55, 76.

66 Driault,pp.82, 152.

67 مكاتبة محمد عيل باشا إىل نجيب أفندي قبو كتخدا باألستانة، بتاريخ 27 شوال 1225 - 25 ترشين الثاين/ نوفمرب 1810، يف سامي: ج 2، ص 226.

68 السيد، ص 297 - 298.

69 ويتضح ذلك جلًيا يف تعليماته الرسية إىل قبو كتخدا نجيب أفندي باستانبول، راجع نص املكاتبة يف: سامي، ج 2، ص 226.
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وإذ يرفض الباب العايل طلبه، فإنه َيكُمن يف انتظار الفرصة، أماًل أن يتحول املد ملصلحته، فينال حلم االستقالل)70). وقد صار 

اآلن أكرث اقتناًعا برضورة العمل عىل إذكاء مصالحه الخاصة، وجعلها يف املقام األول: فيقرر التخلص من املماليك أواًلً )يف آذار/ مارس 

1811(، قبل أن يقرر خوض حرب الحجاز، والتي لن يبدأها قبل 30 أيلول/ سبتمرب 1811 )71)؛ إذ إّن القضاء عىل املماليك سوف يسمح له 

بالسيطرة عىل مواطن إنتاج الغالل بالصعيد، ومن ثّم يضمن كامل سيطرته عىل حصيلة الحبوب من كل األقاليم القبلية والبحرية كافة، 

وهو ما يمّكنه من تغطية نفقات الحرب، جراء تكثيفه حركة مبيعات القمح يف اتجاه جزيرة مالطة ال إسطنبول أو أزمري.

 مقايضة غري معلنة:

حرب الحجاز يف مقابل غض الطرف عن صادرات الحبوب إىل مالطة؟

وتعلقت  مص.  يف  تابعه  سياسة  من  التململ  من  مرحلة  إىل  وصل  قد  العايل  الباب  كان   ،1811 عام  ومطلع   1810 عام  نهاية  يف 

اتفاًقا منفرًدا مع اإلنكليز من دون  بعد، وعقده  التي لم يخضها محمد عيل  الوهابيني  الطرفني بحرب  املسألتان األكرث حساسية بني 

تحت  بالحبوب  وإمدادها  القديم  اإلسكندرية  مليناء  اإلنكليزية  السفن  بدخول  يسمح  اتفاق  وهو  ورائها)72)،  من  باألحرى  أو  السلطنة 

حراسة بعض السفن الحربية اإلنكليزية؛ وهو ما كان يعني خروًجا شاًذا عن صالحياته كواٍل، كما نظر إىل األمر يف الوقت نفسه عىل أّنه 

انتهاك صارخ لقوانني حظر مبيعات الحبوب.

وكشفت مكاتباته )الرسية( إىل نجيب أفندي، املتحدث باسمه تجاه الباب العايل، عن منطق تفكريه السيايس وراء تغيري وجهة 

صادرات الحبوب املصية من رشق البحر املتوسط إىل غربه؛ فهو يربط حرب الحجاز ببيع الحبوب، فيما يشبه املقايضة الضمنية؛ 

أّي  لتفادي  بالحبوب سوى  املصية وشحنها  املوانئ  بدخول  اإلنكليزية  للسفن  فليس سماحه  األوىل.  إذ جعل األخرية سبًبا إلنجاز 

وبالسفن  الرضورية،  اللوازم  ببعض  يساعدونه  فاإلنكليز  الحجازية"؛  بـ "التجهيزات  أسماه  ما  إنجاز  يعوق  أن  يمكن  سلبي  تأثري 

التي يتعني أن تصل إىل السويس عرب الدوران حول أفريقيا. كما أوضح للباب العايل أّن منعهم من دخول اإلسكندرية قد يتسبب 

يف استعدائهم ويدفعهم، بما عرف عنهم من مكائد وحيل، إىل التصدي للسفن الجاري تدشينها بالسويس؛ مما قد يتمخض عنه 

تعطيل "مأمورية الحجاز". وينتهي من هذا الربط إىل أنه يعمل من أجل مصلحة الدولة، وليس من أجل مصالحه الخاصة، كما 

1810( "حرية  أّن من بني رشوط صلحهم األخري مع اإلنكليز )يف عام  العايل  بالباب  ر كبار املسؤولني  أيًضا يذكِّ الوشاة، وهو  يزعم 

بعد  اإلنكليز  الجرناالت  عليه  ل  الذي عوَّ البند  وميناء اإلسكندرية"، وهو  املوانئ اإلسالمية  اإلنكليزية ومرورها من  السفن  دخول 

ذلك؛ إذ هّددوا رصاحة بأّنه يف حال منعهم من دخول ميناء اإلسكندرية فإنهم سينظرون إىل هذا امليناء نظرتهم إىل املوانئ التابعة 

لغريمتهم فرنسا، ومن ثم تصبح اإلسكندرية مستهدفة ومعرضة للتهديدات اإلنكليزية)73). وحني تزايدت حدة اللوم، كتب للسلطنة 

سواحل  يف  منهم  واملساعدة  الدولتني،  بني  املصافاة  تمكني  بقصد  كان  الحبوب  بشحن  اإلنكليزية  للسفن  التصيح  "بأن  مجدًدا 

البحر األحمر لتسهيل مهمات سفرية الحجاز، وأنه عىل أّي حال أصدر مكاتبات بمنع إخراج املحصوالت املصية إىل بحر بًرا امتثااًل 

ألوامر الحرضة امللوكانية")74).

70 السيد، ص 298.

71 الجربيت، ص 218 - 219.

72 عامر، ص 17.

73 املرجع نفسه، ص 18 .

74 املرجع نفسه، ص 19.
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بْيَد أّن الباب العايل لم تنطِل عليه تلك التربيرات، وحّذر الوايل من التمادي يف إعطاء تراخيص بيع الحبوب لإلنكليز)75)، فليس 

ُبِذَلت من  ثمة وضع أكرث صعوبة مما يواجهه السلطان يف عاصمته التي أرشفت بحق عىل املجاعة، وعىل الرغم من املحاوالت التي 

العايل يف  الباب  القاهرة)76). وكانت شكوك  إىل  تفاصيلها وصلت  فإّن  بالواليات،  األزمة  للحيلولة دون شيوع خرب هذه  السلطنة  جانب 

سافر  إنه  حتى  أرباحه،  بزيادة  توقعاته  مع  وخاصة  العثمانية)77)،  اإلمرباطورية  مجال  خارج  القمح  بيع  عن  يرتاجع  لم  فالوايل  محلها؛ 

مرتني، عىل غري العادة، إىل اإلسكندرية يف ذلك العام)78) لإلرشاف بنفسه عىل بيع الحبوب. وكان رهانه عىل الوقت الذي تستغرقه حركة 

باتحاده مع  الخطة  السري بهذه  أّي حال سيستمر هو يف  بإسطنبول يقول: "وعىل  أفندي  املراسالت والفرمانات؛ فقد كتب إىل نجيب 

اإلنكليز للوصول للغاية، ولحني ما يطرق مسامعهم عمله يكون قد أدرك بغيته")79).

وال ريب أّن وعي محمد عيل باستثنائية الظرف وبرضورة استغالل الفرصة، قد أغراه بعدم االكتفاء بإمداد اإلنكليز بالحبوب؛ إذ رنا 

ببصه إىل تسويق القمح يف املناطق األشد سخونة يف الصاع األورويب؛ فقد طلب من اإلنكليز أن يؤجروا له بعض السفن ليقوم بشحنها 

بالحبوب يف اتجاه موانئ إسبانيا)80) التي كانت تشهد عىل أراضيها جزًءا مهًما من أطوار الحرب النابليونية األوروبية. وهكذا، فقد صار 

 Boutin قمح محمد عيل باشا يؤدي دورًا حيوًيا يف الصاع األورويب، ويؤثر دون مبالغة يف تطورات الصاع. وهذا ما يسجله الجرنال بوتان

يف رسالته إىل وزير الدفاع الفرنيس بتاريخ 29 تموز/ يوليو 1811؛ إذ كتب يقول: "إّنه لوال قمح محمد عيل لكان عىل إنكلرتا أن ُتجرب عىل 

تفريغ شبه جزيرة أيبرييا، فبدون هذه اإلمدادات ربما كانت جيوشها قد هلكت من الجوع")81). وبناء عليه، فإّن منظور القادة العسكريني 

انتصار  يف  بقوة  ساهمت  التي  املبارشة  غري  العوامل  أحد  عن  يكشف  املصي،  القمح  صادرات  أدته  الذي  للدور  وتقييمهم  الفرنسيني 

إنكلرتا، ومن ثم يف انهيار اإلمرباطورية الفرنسية وتغيري مسار التاريخ األورويب الحديث.

صادرات الحبوب خارج املجال العثمين

عيل  ملحمد  املكفولة  والصالحيات  األولويات  حول  الجدلية  واملواجهة  املكاشفة  من  مرحلة  يف  العالقة  دخلت   ،1811 عام  طوال 

بوصفه والًيا، وما تنتظره السلطنة من إبدائه االنصياع والخضوع ألوامرها وخاصة يف مسألتي الحبوب وحرب الوهابيني. وقد بدأ يتلمس 

نفاد صرب الدولة إزاء سياساته ومواقفه من لغة الفرمانات التي أصبحت تيش باللوم والتوبيخ بصورة رصيحة، حتى تصل إىل اتهامه )يف 

تموز/ يوليو 1811( بأّنه "حص منافع مص لشخصه خاصة دون انتفاع الدولة منها بيشء")82).

بيد أنه لم يغرّي من سياسته يف يشء، وإن كان قد ُلوِحَظ أّنه جعل صالته باإلنكليز تسري يف نطاق محدود جًدا)83)؛ منًعا إلثارة السلطنة 

ضده. لكنه سارع - يف الشهر التايل مبارشة )آب/ أغسطس 1811(، كعادته حني كانت تفد السفن اإلنكليزية إىل اإلسكندرية - إىل شحن 

75 فرمان شاهاين صادر بتاريخ 1 شعبان 1225 - 1 أيلول/ سبتمرب 1810، يف: سامي، ج 2، ص 224.

76 الجربيت، ص 175.

77 املرجع نفسه، ص 215.

78 لقد قىض محمد عيل يف املرتني نحو ثلث عام باإلسكندرية، من ترشين الثاين/ نوفمرب 1810 إىل 18 كانون الثاين/ يناير 1811 ، ثم من 18 نيسان/ أبريل إىل 23 أيار/ مايو 1811. 

وبحسب الجربيت كان دافعه األساىس للسفر بلوغ نبأ وصول السفن اإلنكليزية الطالبة رشاء الحبوب، واستغل وجوده هناك لإلرشاف عىل تحصني املدينة واستكمال بناء 

سورها. انظر: املرجع نفسه، ص 202، 215 - 216.

79 عامر، ص 17.

80 Driault, p.104.

81 جيلبري سينويه، الفرعون األخري: محمد عيل بني 1849-1770، حافظ الجمايل )مرتجم( )دمشق: منشورات وزارة الثقافة السورية، 2005(، ص 129.

82 عامر، ص 20.

83 Driault,p.132.
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السفن بالحبوب)84)، يف حني يتلكأ يف الخروج ملحاربة الوهابيني، عىل الرغم من مرور ستة أشهر عىل قضائه عىل املماليك الذين طاملا كان 

يتخذهم علة وسبًبا لتأجيل خروجه للحرب)85). إىل جانب ذلك، لم ُيبد الباشا اكرتاًثا بالظروف املادية الصعبة التي كانت تمر بها الدولة خالل 

فرتة حربها مع روسيا؛ إذ إّنه اعتذر لها )يف آب/ أغسطس 1811( عن عجزه عن إغاثتها بالحبوب والذخرية يف حربها ضد غريمتها)86).

وتبدو مكاتباته واضحة يف مغزاها: إّن االقتصاد املصي غري قادر عىل تمويل حرب الحجاز)87)، ما لم يسع من جانبه إىل استغالل 

تجارة تصدير القمح، بالدرجة األوىل، لألجانب األوروبيني الذين يدفعون يف مقابلها األموال واملستلزمات الرضورية للحرب. ولعّل الربط 

بني مغزى هذه املكاتبة وبني ما نقله دروفتي)88)، يف تقريره إىل وزارة الخارجية، عىل لسان محمد عيل نفسه، يمكن أن يوضح لنا مدى 

اقتناعه بالتمسك بموقفه من حتمية تغيري وجهة صادرات القمح إىل غرب املتوسط.

بْيد أّن شواغل الدولة يف حربها املستمرة ضد الروس التي أربكت ماليتها، وقلقها الشديد من استرشاء ثورة الوهابيني يف الداخل، 

واحتياجاتها إىل القمح واألرز املصيني لتزويد سكان العاصمة بهما، جعلها ال تقبل مثل تلك التربيرات. وبلغ استياؤها مداه حني تصفه يف 

"أمٍر ساٍم" بأّنه صار "أصغر الوزراء شأًنا")89)، ثم نجدها تقلل، وألول مرة، من جدوى قضائه عىل املماليك! بل إّنها تتساءل، مستنكرة، عن 

سبب تصفيتهم، وكأنها تلوح إليه بأنه لم يستأصلهم من أجل خدمة الدولة، وإّنما من أجل تكريس سيطرته وهيمنته هو عىل مص)90). ويف 

هذه اللحظة ال يجد محمد عيل، املنزعج من حالة السخط واالستياء الهمايوين، فكاًكا من بدء حربه بالجزيرة العربية؛ لعله بذلك يشغل 

الدولة عن تدخلها يف سياسته التجارية التي لن يحيد عنها قيد أنملة؛ ففي إمكانه أن يخوض سلسلة من الحروب بالجزيرة العربية إرضاًء 

لها، لكنه ليس عىل استعداد أن يوقف شحن سفينة إنكليزية واحدة تفد إىل ميناء اإلسكندرية. ولعل ذلك ما جعل القنصل دروفتي يقول: "إن 

حكومة الباشا عىل استعداد للتضحية بكل االعتبارات وبكل العالقات السياسية مهما كانت يف سبيل أدىن مصالحه")91).

عىل أّن تقليل حدة االنتقاد والدفع بالسلطان إىل تقريظه عىل كل ما كان يحققه من انتصارات عىل الوهابيني)92)، لم ُينس السلطنة "مسألة 

الحبوب" التي ظّلت تؤرقها بسبب قلة كمياتها املعروضة بأسواق أزمري وإسطنبول التي نزل بأهلهما البؤس والفاقة، لتعاود الدولة من جديد إرسال 

فرمانات حظر التصدير لألجانب، والتذكري بإعطاء األولوية للعاصمة املركزية عىل ما عداها، وضبط التسعرية ملنع املضاربني من رفع األسعار)93).

تجاوب محدود وسياسة فرض األمر الواقع

كان الباب العايل قد أرسل إىل اإلسكندرية إحدى عرشة سفينة، وصلت تباًعا، عىل مدار آب/ أغسطس 1811، وأخذ الفضول 

االستخبارايت سان مارسيل إىل مراقبة هذه السفن، حتى لنجده عرب تقاريره الدورية، يدرجها كواحدة من األحداث الجديرة بإحاطة 

84 Ibid.,p.135.

85 عبد الرحيم، ص 178 - 179.

86 عامر، ص 20.

87 كثريًا ما أوضح محمد عيل يف مكاتباته إىل الباب العايل "عدم كفاية املنافع املصية ملصوفاتها". انظر: املرجع نفسه، ص175.

88 Driault,p.116.

89 عامر، ص 19.

90 عريضة من محمد عيل إىل األعتاب الشاهانية، بتاريخ 19 رجب 1226 - 9 آب/ أغسطس 1811، يف: سامي، ج 2، ص 232-233.

91 Driault,p.116.

92 تغريت لغة الفرمانات تماًما بعد سيطرته عىل الحرمني الرشيفني وإرساله مفاتيح الحرم الرشيف إىل دار السلطنة، انظر: عامر، ص23.

93 Nahoum,p.49, 53 - 55.
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الخارجية الفرنسية بشأن تطوراتها، وهو يشري إىل أّنه تأكد من أّن نية الباب العايل تتجه إىل زيادة عدد هذه السفن إىل خمسني 

سفينة! ربما استناًدا إىل أّن الباب العايل أصدر يف ذلك الوقت "خًطا رشيًفا" بأن يرسل محمد عيل للدولة ما بني 400 إىل 500 ألف 

إردٍب من الحبوب)94). ثم نجده يتساءل، وإن بدا متشكًكا يف األمر، عما "إذا كان هذا الخط الرشيف سوف ُيوقف املشاريع التي 

يفكر الباشا يف مبارشتها يف مجال تجارة الحبوب مع مالطة؛ إذ من املتعني أن يرسل إىل هذه الجزيرة وكياًل عنه يتوىل يف مقابل 

بيع القمح هناك، رشاء املنتجات الالزمة لالستهالك يف مص")95). بيد أن شّكه هنا لم يكن يف مدى قدرة مص عىل تغطية طلبات 

وذلك  عيل،  محمد  عند  السياسية  واإلرادة  الحركة  هامش  انحسار  مدى  يف  وإنما  مًعا،  واإلنكليزي  العثماين  الجانبني  يف  الغالل 

بالنظر إىل الضغوط الشديدة التي كان الباب العايل يمارسها عليه، ومخاوفه يف الوقت نفسه من الدسائس التي كانت تحاك ضده 

قبو كتخدا  أو مع  العظمى  الصدارة  السلطاين والتي تحدث عنها مراًرا يف مكاتباته، سواء إىل  العظمى والقص  الصدارة  يف ديوان 

نجيب أفندي.

لقد كان سان مارسيل مشغواًل بفهم مدى اإلمكانات املتاحة للباشا عىل الصعيدين االقتصادي والسيايس، ومن واقع خربته 

عىل مدار السنوات األربع السابقة التي ظل يرقب خاللها حركة السفن الوافدة والخارجة من مينايئ اإلسكندرية، رأى أن بلًدا غنًيا 

باملوارد الزراعية مثل مص "يمكن أن يبيع لألجانب أكرث من مئتي ألف إردب، دون أن يرتتب عىل ذلك أّي خلل باحتياجات الرعية 

يف الداخل". واستناًدا إىل ذلك، أبدى اعتقاده للخارجية الفرنسية بأن محمد عيل، حتى إن أطاع أوامر الباب العايل بإمداد العاصمة 

السابقة)96).  السنوات  املعتادة كما يف  فإنه يمكنه كذلك تزويد اإلنكليز بحصتهم الضخمة  الحبوب،  املركزية بكامل حاجاتها من 

عىل  اإلسكندرية  قدرة  مدى  استطالع  محاولة  حول  تدور  باتت  الحني،  ذلك  يف  الفرنسية،  الخارجية  شغلت  التي  فالقضية  إًذا، 

االستمرار يف إمداد مالطة بالحبوب؛ ملا لذلك من تأثري سلبي يف سياسة الحصار القاري.

بشدة  مدفوعة  الحبوب،  بقضية  وملموًسا  جدًيا  اهتماًما  جديد  من  أبدت  الدولة  أّن  العثمانية  الفرمانات  خالل  من  ويالحظ 

أزمتها الغذائية؛ فأرسلت مندوًبا كبريًا من الديوان الهمايوين؛ ليتوىل اإلرشاف عىل تنفيذ هذه املهمة العاجلة)97). لكن التجربة أبانت 

أّن سياسة التصدير أمر ال يمكن إتمامه من دون توافق ذلك مع مصالح محمد عيل؛ فقد بنّي لنا مارسيل عرب تقاريره أّن الباشا لم 

يصدر تعليماته سوى بشحن ثالث سفن فقط من مجموع السفن اإلحدى عرشة)98)، وذلك بعد أن أهملها قرابة ستة شهور بامليناء 

اإلسكندرية  مدينة  إىل  ذاته،  التوقيت  يف  بالتوجه،  سارع  بينما  الثاين/ يناير1812(!  كانون  نهاية  حتى   1811 آب/ أغسطس  )من 

إلتمام الصفقة اإلنكليزية. وقد أصدر تعليمات صارمة بنقل كل ما يمكن جمعه من الغالل إىل اإلسكندرية أواًل، ويف هذا يقول 

الجربيت: "ويف كل يوم ُتساق املراكب املشحونة بالغالل إىل بحري، وكل ما وردت مراكب سريت إىل بحري حتى شحت الغالل، 

بالناس شدة بسبب ذلك". بيد أّن هذا لم يكن يعني أّن صادرات الحبوب أثرت يف  ... ونزل  وغال سعرها وارتفعت من السواحل 

السوق املحلية؛ فبعد مدة قليلة وردت الغالل لألسواق وانحلت أسعارها)99). وهو ما أكده سان مارسيل يف سياق تعجبه من وفرة 

القمح الذي غطى الكميات الهائلة التي أراد الباشا تصديرها إىل الخارج، من دون أن يؤدى ذلك إىل تناقصه يف الداخل)100).

94 Driault,p.121.

95 Ibid.

96 Ibid.,p.104.

97 Nahoum,pp.54 - 55.

98 Driault,p.167.

99 الجربيت، ص 226.

100 Driault,p.167.
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دراســات
القمح ومرشوع االستقالل عند محمد عيل

إبّان الحصار القارّي 1807 - 1815

العلم  ترفع  سفينة  خمسني  بشحن   )1812 الثاين/ يناير  كانون  )يف  واحٍد  شهٍر  خالل  عيل  محمد  قام  القنصلية،  للتقارير  ووفًقا 

اإلنكليزي، ولم يحدث تأخري عىل اإلطالق يف عملية شحنها وال تسويف من جانب اإلنكليز يف دفع الثمن)101). أما السفن التابعة للباب 

العايل، فقد طال انتظارها بامليناء حتى انقطع الرجاء وتملك اليأس والقنوط ربابنتها، لتعود من حيث أتت وهي فارغة! وتكبد ربابنتها 

خسائر كبرية جراء تعطل سفنهم عن العمل ملدة نصف عام تقريًبا)102). وكان هذا أكرث الشواهد داللة عىل أنه قدم مصلحته الخاصة عىل 

أّي اعتبار آخر، وفرض سياسة األمر الواقع عىل السلطنة، مكتفًيا فحسب بتقديم ما يمكن تسميته بـ "التجاوب املحدود" الذي يظهره 

يف صورة املمتثل ألوامر السلطنة، من دون أن يلزم نفسه اتباع سياستها وما نصت عليه فرمانات الحظر.

والواقع أن الظرف الذي كانت تمر به الدولة لم يكن ليمكنها بالفعل من الدفع به إىل احرتام إرادتها وتنفيذ فرمانات الحظر؛ 

فما لديها من املشكالت الداخلية والخارجية )تمردات جيش اإلنكشارية والسباهية الذين يبدون خارج نطاق طاعة السلطان نفسه، 

والحرب ضد روسيا املستمرة من غري توقف منذ عام 1806، والقالقل السياسية يف البلقان وفتنة الوهابيني بشبه الجزيرة العربية()103)، 

جعلها بالفعل مشغولة بما فيه الكفاية عن كبح جماحه. وبات ال يشغلها سوى الحفاظ عىل وحدة الكيان العثماين، واستعادة املدينتني 

املقدستني )مكة واملدينة()104). أما القمح فسوف يتم االعتماد بشكل أويل عىل ما يتم جلبه من واليات البلقان الشمالية)105). ويف هذا 

السياق تتقدم مسألة "حرب الحجاز" عىل مسألة "صادرات الحبوب"، وإن لم يعن ذلك تغاضيها كلية عن خرق فرمانات الحظر؛ 

إذ ظلت تضغط عليه وتلّوح له بفرمانات الحظر طوال سنوات الحصار القاري)106). لكنه يف النهاية، تمكن من مواصلة تصدير القمح 

يف اتجاه مالطة، وهذا ما كان يثري تحديًدا حفيظة الفرنسيني، خالًفا للباب العايل، ويدفعهم للضغط عليه دبلوماسًيا بشكل أسايس.

الحتجاجات الفرنسية واستمرار صادرات الحبوب

إذا كان محمد عيل قد تعّمد يف مكاتباته مع مسؤويل الباب العايل تجاوز مناقشة مسألة خرق فرمانات الحظر، فإنه يف املقابل لم 

ينكر يف مناقشاته مع القناصل الفرنسيني مخالفته لفرمانات سيده؛ بل كان حواره معهم مفتوًحا ومكشوًفا. ومع ذلك، لم ُتعيه الحيل يف 

تقديم الحجج التي تسوغ موقفه وتربره. وإذا كان يعمل عىل االستفادة من تناقض مصالح القوى الكربى، ويراعي عدم محاباة مصالح 

.(107( L'ami de tous "قوة دون أخرى، فإّن قاعدته األساسية - كما رصح لدروفتي - أن يكون "صديًقا للجميع

101 Ibid.,p.104.

102 Ibid.,p.164 - 165, 167.

103 StanfordJ.ShawandEzelKuralShaw,History of the Ottoman Empire and Modern Turkey (18o8 - 1975),vol.II(Cambridge:Cambridge
University Press, 1977),pp.6 - 7.

104 Driault,p.208.

105 تشري دراسة حديثة إىل أنه طوال الفرتة 1768 - 1829، ظلت إسطنبول تعتمد يف تموين نفسها بالقمح من واليات البلقان الشمالية، واستمر هذا الوضع منذ تراجع 

سيطرة العثمانيني عىل البحر األسود، راجع: خليل أنالجيك وآخرون، التاريخ االقتصادي واالجتماعي للدولة العثمانية، قاسم عبده قاسم )مرتجم(، ج2 )بريوت: دار املدار 

اإلسالمى، 2007(، ص 615.

106 Nahoum,pp.62 and 76.

107 Driault,p.203.
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وأعرب دروفتي عن تململه من تربيرات الباشا التي يرددها مرارًا وتكرارًا)108). لكنه لم يكن يستطيع إنكار منطق تفكريه السيايس 

حني رصح له محمد عيل: "إنني إن منعت عنهم القمح سيأتون بالقوة ألخذه ونهبه من مص"، فاألفضل ملصالحه أن يروضهم ال أن 

يستعديهم، وأن يستغل شدة حاجاتهم برفع األسعار )من 18 قرًشا يف السوق املحلية إىل 100 قرٍش عند التصدير(. ومن قبل، فرض 

عليهم دفع رسوم تصدير، وغاىل يف تقديرها، بحيث جعل عىل كل إردٍب من الحبوب رسًما يعادل ثلثي قيمته!)109) ومن ثم، فإّن سياسته 

الحربية،  بالذخرية  إمداده  القمح،  مقابل  اإلنكليز، يف  يطلب من  إنه  ثم  اإلنكليزية"،  للمالية  التأثري  توجيه "رضبة شديدة  تعمل عىل 

التي دائًما ما تحذره من  إًذا، فمن مصلحة فرنسا،  إذا حاولت مهاجمة بالده.  القوة نفسها  يوًما ما، ضد هذه  ويمكنه أن يستعملها، 

األطماع اإلنكليزية يف احتالل مص، أن يدعم هو قوته الحربية لدرء مثل هذه األطماع. ويف ضوء ذلك، يتعني أال ُينظر إىل تصديره 

للحبوب عىل أنها سياسة ضد املصالح الفرنسية كافة، وإنما تحمل نتائج غري مبارشة وإيجابية للجانبني املصي والفرنيس.

من ناحية أخرى، أحال محمد عيل املشكلة عىل الفرنسيني أنفسهم، مذكرًا القنصل الفرنيس بأنه أبدى استعداده من قبل إلمدادهم 

بالحبوب بسعر أقل مما يبيعه لإلنكليز بواقع 25 يف املئة! إال أن تجارهم وسفنهم نادرًا ما استطاعت أن تصل إىل اإلسكندرية؛ ولُيربهن 

عن  تقاريرهم  يف  الفرنسيون  القناصل  أعرب  وطاملا  فرنسا)110).  ألعداء  التحّيز  عليه  ُتميل  أن  بوسعها  قوة  ثمة  ليس  أن  عملية  بطريقة 

سخريتهم من هذا املوقف؛ لعلمهم أّن الباشا ال يخفى عنه حجم الصعوبات التي تحول دون إمكانية توافد السفن الفرنسية إىل ميناء 

اإلسكندرية، وهو ما يعني أنه ُيكاشفهم، بصورة غري مبارشة، بقص أيديهم عن تأمني خطوط املالحة التجارية الفرنسية باملتوسط الذي 

بات بالفعل تحت سيطرة إنكليزية شبه كاملة وملموسة.

ثم أعلن رصاحة بأنه ليس عىل استعداد للرهان عىل قوة ال تملك سوى الوعود البعيدة؛ ألنه يرى أّن عليه أن يفكر يف اللحظة الحالية، 

والتي تليها، بداًل من املراهنة عىل مستقبل بعيد ال يضمن نتائج تقلباته، وأنه يفهم جيًدا أّن استقرار عالقته مع قوة كبرية، مثل إنكلرتا، 

مرتبط ارتباًطا رشطًيا بوجود مصالح متبادلة. وبواقعية سياسية، يصل يف جدل مع القنصل الفرنيس باإلسكندرية إىل حد القول بأنه إذا ما انقلب 

الحظ ضده، واضطرته الظروف العصيبة إىل االستسالم إلحدى القوتني العثمانية أو اإلنكليزية، فإنه ُيؤثر الخضوع لألخرية؛ ألنها - عىل حد 

قوله - "ستبقي عىل حياته وتحفظ له ثروته، عىل حني ستنزع منه القوات العثمانية االثنتني مًعا )حياته وثروته(")111). ويزيد دروفتي عىل ذلك 

يف تحليل علة ميله إىل إيثار اإلنكليز عىل الفرنسيني: "إن الباشا يف الواقع ُيؤثر علينا اإلنكليز أعداءنا؛ ليس ألنه يخشاهم قلياًل فحسب؛ 

ولكن أيًضا ألنه يجد يف عالقاته معهم ما يشجع ويدعم طموحاته ويريض شحه")112). إّن قراءته العملية للواقع السيايس ومراعاته ملصالحه 

املركانتيلية هي التي حددت بوصلة توجهاته، وهي أيًضا التي مكنته من رسم حدود عالقته باإلنكليز يف هذه املرحلة.

الكف  عيل  محمد  وإلزام  مالطة  مع  الحبوب  تجارة  إيقاف  يف  للتدخل  العايل  الباب  استثارة  الفرنسية  الخارجية  حاولت  لقد 

قوانني  لتفعيل  وسعهما  يف  ما  بذل  عىل  تستحثهما  والقاهرة،  باإلسكندرية  قنصليها  إىل  أرسلت  كما  اإلنكليز)113).  مع  تجارته  عن 

108 Ibid.,p.116.

109 Ibid.,p.68.

وقد عّمم محمد عيل فرض رسوم التصدير عىل كل السلع الغذائية، باإلضافة إىل النطرون واألخشاب والصابون، كما أنه فرض رسوًما مشابهة عىل األطمعة التي تجلب إىل 

.Ibid., p. 64 - 65 :مص؛ راجع

110 Ibid.,p.116.

111 Ibid.,pp.121 and 209.

112 Ibid.,p.203.

113 عامر، ص 17.
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الحبوب  تصدير  مسألة  وظلت  بال،  ذي  يشء  عن  يسفر  لم  الدبلومايس  الجهد  هذا  لكن  اإلنكليز)114).  لدسائس  والتصدي  الحظر 

مرهونة - من الناحية الواقعية - بإرادة الباشا أواًل وأخريًا، يف حني بدت الظروف الدولية مساعدة له عىل تهيئة املجال للميض قدًما 

يف هذا االتجاه.

تفاقم أزمة الحصار القاري )1812 - 1813(

عىل غري توقع، تفاقمت أزمة الحصار واتسع مجال الحروب لتشمل البحر املتوسط واملحيط األطليس، وتعطلت نتيجة لذلك أهم 

منافذ توريد القمح، يف كل من روسيا والواليات املتحدة األمريكية؛ األوىل بسبب زحف نابليون )يف 24 حزيران/ يونيو 1812( عىل موسكو 

1812 كان  أيار/ مايو  وبدًءا من  أمريكية يف غرب األطليس.  األنجلو-  الحرب  والثانية بسبب نشوب  القاري)115)،  النظام  إثر خروجها من 

الحصار األمرييك يستهدف ممارسة "حرب تجويع ضد جيوش بريطانيا يف شبه جزيرة أيبرييا")116). وبات من املحتم اإلرساع برشاء كميات 

إيجاد احتياطات أساسية؛ من أجل مواجهة االحتماالت  القمح تسد طلب االستهالك ألكرث من ستة أشهر، والعمل عىل  كبرية من 

األسوأ وغري املتوقعة يف الحرب األنجلو- أمريكية والتي سوف تستمر حتى عام 1814 )117).

وتمثل هذه التطوراُت الخلفيَة األساسية التي يف سياقها نفهم سبب تكالب السفن الربيطانية واإلسبانية عىل ميناء اإلسكندرية، 

وسبب عمل اإلنكليز عىل عقد صفقات رشاء القمح قبل بدء موسم حصاده، وسبب بقاء سفنهم داخل ميناء اإلسكندرية تنتظر شهورًا 

طويلة وصول القمح من مواطن اإلنتاج بالريف، وسبب تقبل اإلنكليز- عىل مضض - رفع محمد عيل سعر إردب القمح ورسوم تصديره 

الجمركية بصورة مبالغ فيها، والتي انعكست عىل ارتفاع سعر القمح بالفعل يف كل من صقلية ومالطة وإسبانيا والربتغال. وقد ُقِدر عائد 

صادرات محمد عيل باشا من القمح - يف ذلك الحني - بما يتجاوز عرشين مليون قرش تريك!)118)

وبقدر ازدياد قوة الطلب عىل الحبوب وجني املزيد من األرباح، تزايدت نزعة محمد عيل باتجاه الحجر عىل بيع الحبوب يف الداخل. 

وسجل الجربيت املمارسات العنيفة التي صاحبت جمع الحبوب من الفالحني، ومنعهم من بيع القمح أو رشائه، بل إجبارهم عىل تسليم 

كل ما كان مخزوًنا حتى يف دورهم، عىل أن ُيحاسبهم عليه يف العام القادم)119). وتسبب ذلك يف خلق حالة من السخط والتمرد، لكنه لم 

يكن مستعًدا للرتاجع أو التفاوض مع الفالحني؛ حتى ال تفوته الفرصة التي دّرت عىل خزائنه خمسني ألف كيٍس من القروش!)120) ومن 

114 Driault,pp.109 -110.

115 الرسبوين، ص 283 - 284؛ هربرت أ. ل. فرش، تاريخ أوروبا يف العرص الحديث 1789 - 1950، أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع )مرتجمان( )القاهرة: داراملعارف، 

1984(، ص 101 - 102.
116 JohnR.Grodzinski, "War of 1812,"at:http://www.napoleon-series.org/military/Warof1812/2006/Issue5/c_Wellington.html.

117 انتهت الحرب األنجلو- أمريكية رسمًيا، بعد سقوط نابليون، وذلك بتوقيع معاهدة جينت Ghent يف 24 كانون األول/ ديسمرب 1814. إال أّن الحرب عىل أرض الواقع 

استمرت حتى وقوع معركة نيو أورليانز، التي ُهِزم فيها الجيش الربيطاين يف 8 كانون الثاين/ يناير 1815. انظر تفاصيل ذلك يف:
"The War of 1812."

118 Driault,pp.177, 182 - 183, 203.

وحسب تقدير قنصل اإلسكندرية، فإّن الرسوم بلغت، يف أواخر عام 1811، نحو 25 يف املئة!، وبعد عام )أيلول/ سبتمرب 1812( نجد دروفتي يشري إىل أّن محمد عيل فرض رضيبة 

تصدير عىل القمح قدرها 100 فرنك عىل كل 2.5 هكتولرت! انظر:
Ibid.,p.137 and197.

119 الجربيت، ص 245 و247.

120 املرجع نفسه، ص 245.

http://www.napoleon-series.org/military/Warof1812/2006/Issue5/c_Wellington.html
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هنا، تعامل بوحشية يف إخماد تمرد الفالحني. ويف هذا التوقيت ذاته، نجد دروفتي يؤكد أّن ما كان ُيجلب من أمريكا من دقيق القمح إىل 

كل من موانئ قادش ولشبونة وجبل طارق، صارت اإلسكندرية هي املورد الرئيس لهذه املوانئ)121).

ناحية  أنه، من  بيد  أنها ضد مصالحه.  العثمانية والنابليونية طاملا  بقوانني الحظر  وبذلك مىض محمد عيل يف سياسته، غري عابئ 

أخرى، كان مدرًكا أّن استمرار الخط التجاري املالحي، بني اإلسكندرية ومالطة، من شأنه أن ُيفسد معركة الحصار االقتصادي التي 

يحاول نابليون إحكامها ضد إنكلرتا وحلفائها، ولذلك ظل يتحسب من شن الفرنسيني حملة جديدة عىل مص حتى سقوط نابليون)122).

التبادالت  باب  فتح  إمكانية  يف  جديته  إثبات  خالل  من  فرنسا،  مع  املوقف  تهدئة   1812 عام  يف  قرر  املحتمل  الخطر  هذا  وإزاء 

التجارية معها. وإذا كانت الظروف الفعلية ال تسمح بوصول السفن الفرنسية إىل اإلسكندرية، فإنه سيبذل قصارى جهده يف التمويه من 
أجل إرسال بعض الشحنات إىل الجزر الخاضعة للنفوذ الفرنيس باألرخبيل اليوناين. ونجح بالفعل يف إرسال شحنة إىل جزيرة كورفو)123) 

وأعربت الخارجية الفرنسية عن تقديرها لهذه املبادرة اإليجابية، فأرسلت إىل محمد عيل شحنة من األسلحة يف مقابل القمح، باإلضافة 

إىل هدية معتربة. وكانت تأمل أن يرسل إىل كورفو شحنات مماثلة من القمح)124). والحقيقة أن فرنسا كانت يف حاجة ماسة إىل الحبوب؛ 

إذ كان محصولها املحيل يف 1812 سيًئا للغاية، حتى لقد اندلعت بعض التمردات والتظاهرات الشعبية يف عدد من املدن الفرنسية)125). 

وطوال عام 1813 أجرى محمد عيل، بااللتفاف حول سفن القرصنة اإلنكليزية، تبادالت تجارية مع فرنسا؛ وذلك عرب مينايئ سالونيك/ 

تريستا)126). ومن الواضح أن فرنسا النابليونية املشغولة بحروبها عىل جبهات متعددة يف أوروبا، قد اضطرت إىل مجاراة محمد عيل، وقبول 

الحد األدىن من تبادالته التجارية، وأن تغض الطرف عن سياسته التجارية، وتجاهله لبنود االمتيازات التجارية)127).

والالفت للنظر يف هذه املرحلة أّن محمد عيل الذي ألمَّ بشكل جيد بالتفاصيل املعقدة ألزمة الحصار القاري، وما تبعها من اتساع 

للمجال الجغرايف للحرب بني القوى الكربى، لم يكتف بانتظار مجيء السفن األوروبية إليه، بل سارع باتخاذ خطوة أكرث أهمية، جعلته 

عىل دراية دقيقة بتطورات الصاع ونتائج الحروب وآثارها املبارشة يف اتساع قوة الطلب عىل الحبوب يف غرب البحر املتوسط أو انكماشها، 

حتى يتمكن من تحديد الخط البياين لسعر بيع القمح بما يتناسب مع واقع األزمة قوة وضعًفا، ومن ثم يستفيد من املضاربات املركانتيلية 

حول هذه السلعة اإلسرتاتيجية التي أدت دورًا مؤثرًا زمن الحرب والحصار.

املوانئ  إىل  حبوبه  إرسال  من  مكنته  والتي  السفن،  من  مجموعة  رشاؤه  األول،  مهمني:  إجراءين  اتخذ  ذلك  تحقيق  ويف سبيل 

 ،1812 آب/ أغسطس  يف  مالطة  إىل  بالحبوب  محملة  له  تابعة  سفن  ثالث  أول  وصلت  وبالفعل،  اإلنكليزية.  الحماية  تحت  األوروبية 

121 Driault,pp.195 and 200.

122 RapportfaitàS.E.LeMinistredesAffairesExtérieures,Mengin,correspondanceno.85, 20/1/1812,pp.161 - 162;

"الدولة السعودية األوىل وحمالت محمد عيل عىل الجزيرة العربية"، يف: فيلكس مانجان، تاريخ مرص يف عهد محمد عيل: عرض الحوادث التاريخية منذ جالء الفرنسيني 

حتى عام 1823، محمد البقاعي )مرتجم(، )الرياض: دارة امللك عبد العزيز، 2006(، ص 105.

123 Driault,p.117.

124 Ibid.,p.175.

125 لالطالع عىل املزيد يف هذا الشأن، راجع:
Pierre Coftier & Paul Dartiguenave, Révolte à Caen 1812 (Cabourg-France: Editions Cahiers du Temps, 1999).

126 Driault,p.206.

127 Ibid.,p.242.

واستخدم املنطق ذاته مع بريطانيا، ووقع قنصلها سولت، يف عام 1816، معاهدة تجارية جديدة مع محمد عيل، راجع: كارلو جيليو، "القضية املصية 1798 - 1841"، يف: عماد 

املقدادي )مرتجم(، اإلسهامات اإليطالية يف دراسة مرص الحديثة يف عرص محمد عيل باشا: مجموعة مقاالت مختارة، إصدار 972 ) القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 

2005(، ص 169.
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ومصحوبة بطراد وبريك حريب لحمايتها من القرصنة)128). وتمثل اإلجراء الثاين يف اتجاهه إىل إنشاء مؤسسة تجارية يف مالطة نفسها، عنيَّ 

بها وكالء تابعني له، يقومون برتويج مبيعات القمح وتسويقه بعد دراسة أحوال السوق وقوة الطلب، وبذلك ضمن بيع قمحه بالرشوط 

املناسبة لتطورات األزمة، كما تولت هذه املؤسسة تبادل القمح باملنتجات الصناعية األوروبية والذخرية الحربية التي كانت تحتاج إليها 

مص)129). وتوقع سان مارسيل منذ البداية أن تؤدي هذه الخطوة إىل التأثري السلبي يف املصالح األجنبية، وبلغ تشاؤمه إىل حد القطع "بأّن 

الصفقات التجارية التي تجري لحساب الباشا لن تدع أّي مؤسسة أوروبية تزدهر يف هذا البلد")130).

بوسع  وكان  األرباح،  وجني  الرواج  من  األقىص  حدها  ومالطة  اإلسكندرية  بني  الحبوب  تجارة  بلغت   ،1813 صيف  نهاية  ويف 

إدارته،  نفقات  تغطية  عىل  فحسب  قادًرا  ليس  جعلته  قد  أرباح،  من  عيل  محمد  جناه  ما  بأّن  يجزم  أن  دروفتى  مثل  دؤوب  مراقب 

والتكلفة الضخمة لتسليح جيشه، واإلنفاق عىل قصه، وإرسال الهدايا املعتادة إىل إسطنبول، وغري ذلك من النفقات االستثنائية، 

بل صار باستطاعته أيًضا أن يدخر فائًضا مالًيا مهًما، يمكنه من مواجهة تقلبات حظه السيايس يف املستقبل. ولهذا وصفه دروفتى 

نهاية حقيقية الستمرارية  املتتالية وضعت  نابليون  بيد أن هزائم  العثمانية")131).  باشاوات اإلمرباطورية  بأنه "أغنى  اللحظة  تلك  يف 

رواج تلك التجارة.

سقوط النظام القاري وتراجع صادرات الحبوب يف اإلسكندرية

شهد عام 1812 هزيمة الجيش الفرنيس عند أبواب موسكو، وتلتها كارثة االنسحاب خالل فصل الشتاء القارس؛ إذ فقد نابليون 

معظم جيشه، ووقعت عدة هزائم عسكرية انتهت بسقوط اإلمرباطورية الفرنسية يف واترلو عام 1815، لينتهي معها الحصار القاري، ويعود 

السالم ألوروبا ولطرق التجارة واملالحة الدولية. وتغريت أشياء كثرية يف أوروبا، كان من بينها ما أصاب سوق تجارة الحبوب والدقيق)132).

ليس يف  آثاره رسيًعا،  ترك  انتهاءها  فإّن  والدقيق،  الحبوب  مبيعات  رواج  امللموس يف  أثرها  القاري  الحصار  كانت ألزمة  ومثلما 

مستوى املستهلكني األوروبيني فحسب؛ وإنما كذلك يف أرباب التجارة يف منافذ التصدير، ومن ثّم بدا متوقًعا أن تتقلص حركة صادرات 

التجارة بني  واستئناف حركة  البحر األسود  فتح  الجنود، وعودة  الحصار وترسيح اآلالف من  وانتهاء  فالسالم  باإلسكندرية؛  الحبوب 

بريطانيا وروسيا، املصدرة ألجود أنواع القمح وأرخصها سعرًا، أدى إىل انخفاض قوة الطلب عىل القمح املصي ومن ثم تراجع صادراته 

خالل صيف 1813 )133).

نشاطها  تقلص  وإنما  تماًما،  األوروبية  واملوانئ  ومالطة  اإلسكندرية  بني  الحبوب  تجارة  حركة  توقف  يعني  يكن  لم  ذلك  أّن  بيد 

 1813 8 أيلول/ سبتمرب  بالتدريج، وصاحبها انخفاض تدريجي للمنحنيات السعرية، ومن ثّم لعوائد هذه التجارة؛ ففي تقرير مؤرخ يف 

يسجل دروفتي مالحظته عىل تراجع حركة الصادرات مع جزيرة مالطة، لكنه يشري يف الوقت نفسه إىل وجود طلبات مقدمة لرشاء الحبوب. 

128 Driault,p.196.

129 Ibid.,p.206.

130 Ibid.,p.151.

131 Ibid.,p.203.

132 "Agriculture, Depression and Poor Law 1813 - 1837,"at:http://soilandhealth.org/wp-content/uploads/01aglibrary/010136ernle/010136ch15.
htm;"EnglishFarming:ChapterXV,"at:http://soilandhealth.org/wp-content/uploads/01aglibrary/010136ernle/010136ch15.htm

133 Driault,p.227.

http://soilandhealth.org/wp-content/uploads/01aglibrary/010136ernle/010136ch15.htm
http://soilandhealth.org/wp-content/uploads/01aglibrary/010136ernle/010136ch15.htm
http://soilandhealth.org/wp-content/uploads/01aglibrary/010136ernle/010136ch15.htm
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بيد أّن املضاربني طلبوا من محمد عيل تخفيض األسعار ورسوم التصدير، لتحفيزهم عىل الرشاء منه. وتبني التقارير القنصلية االستجابة 

الرسيعة ملحمد عيل؛ بتخفيضه سعر األردب من 90 إىل 80 فرنًكا)134)، ويف نهاية 1813 واصل تخفيض سعر األردب بدرجة ملحوظة، 

حتى وصل إىل ما يعادل ثلثي معدل سعره السابق الذي كان يتشبث به من قبل)135).

والواقع أّن استمرار اإلنكليز يف رشاء القمح املصي، بني نهاية عام 1813 ومنتصف عام 1814؛ كان راجًعا لرسعة إيقاع األحداث 

العسكرية الجسيمة آنذاك، وتزايد نشاط القرصنة الفرنسية يف شمال املتوسط، فضاًل عن عدم االطمئنان بعد إلمكانية استعادة التبادل 

التجاري الطبيعي مع املوانئ األوروبية نظرًا لطول فرتة الحرب ألكرث من سبع سنوات متتالية. وبناء عليه، ظل التوجس والحذر مستمرين 

حتى سقوط نابليون النهايئ يف واترلو )يف 18 يونيو 1815()136). إًذا، فإّن حالة الحذر والتحّسب دفعا بريطانيا إىل مواصلة رشائها للقمح، 

وإىل الحفاظ عىل احتياطيها اإلسرتاتيجي يف مخازن السفن القريبة من ساحات الحرب. ومن هنا، حني بدت هزائم الجيش الفرنيس 

تتواىل وتنذر بقرب انتهاء النظام القاري، وجد الربيطانيون لديهم وفرة غري عادية من شحنات القمح؛ األمر الذي انعكس عىل تراجعهم 

عن رشائه، وهذا أدى بدوره إىل حدوث انخفاض ملحوظ يف أسعار الحبوب وحركة صادراتها)137).

ولم تعد التقارير الفرنسية تتضمن إشاراتها املعتادة إىل ورود السفن التجارية من مالطة، وما تذكره يف هذا الصدد يتعلق بالسفن 

التي عملت لحساب الباشا، والتي كان يحاول من خاللها بيع ما يمكنه من الحبوب يف مالطة، حتى بأسعار منخفضة جًدا؛ نظرًا لشدة 

حاجته للسلع األوروبية الكولونيالية التي وسع من دائرة الطلب عليها)138). وبعد أكرث من شهرين عىل هزيمة نابليون ونفيه إىل جزيرة 

ألبا، وصلت أنباء انهيار الحصار القاري وحلول السالم يف أوروبا، وتم االحتفال باإلسكندرية بهذه املناسبة. والالفت أّن حكومة الباشا 

شاركت فيه برفعها العلم األبيض عىل قلعة قايتباي، وإطالق املدافع من القلعة، تماًما كما فعلت السفن اإلنكليزية وسفن الحلفاء داخل 

ميناء اإلسكندرية)139).

وبصف النظر عما ترمز إليه هذه املشاركة )شبه الرسمية( من داللة سياسية تشري إىل ارتياح الباشا من مشاريع نابليون اإلمربيالية 

املزعجة، وخاصة قبل والية مص، فإّن ما يهمنا هنا أنها ترمز إىل النهاية الفعلية للظرف الذي هيأ املجال، عىل نحو غري مسبوق، لرواج 

تجارة الحبوب املصية؛ ومن ثم، فنهاية نابليون كحدث سيايس تظل ترمز أيًضا إىل ما هو اقتصادي؛ إذ خفتت الحركة التجارية بني 

اإلسكندرية ومالطة بصورة ملحوظة، وخاصة بعد صدور "قوانني الغالل" Corn Laws )الصادرة يف عام 1815( التي بمقتضاها فرضت 

الحكومة الربيطانية رسوًما حمائية تستهدف دعم أسعار القمح املحيل الربيطاين ضد املنافسة األجنبية)140)، هذا فضاًل عما خلقته سنوات 

الحرب الطويلة من مشكالت اقتصادية غري عادية يف جميع أنحاء أوروبا، تسببت يف إفقار األسواق القارية؛ لتنخفض حركة التبادالت 

التجارية بني إنكلرتا والقارة األوروبية بني عامي 1815 و1820 )141).

134 Ibid.,p.230.

135 Ibid.,p.233.

136 Grodzinski.

137 Ibid.

138 Driault,p.237.

139 Ibid.,p.244.

140 "Corn laws," at:https://en.wikipedia.org/wiki/Corn_Laws; "EnglishFarming:ChapterXV."

141 "Agriculture, Depression and Poor Law 1813 - 1837."

https://en.wikipedia.org/wiki/Corn_Laws
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وهكذا لم يكن بوسع محمد عيل، يف السنوات التالية لـ "واترلو"، االستمرار يف بيع حبوبه يف األسواق األوروبية، باستثناء الفرتات 

التي ُأِصيبت فيها أوروبا بكوارث األزمات الغذائية الشديدة عىل نحو ما حدث يف عامي 1816 و1817 )142). وبذلك، لم تعد هناك تجارة 

حبوب منتظمة ورائجة بني اإلسكندرية ومالطة واملوانئ األوروبية األخرى مقارنة بما كانت عليه زمن الحصار القاري. فرتاجعت األرباح 

التي كان يجنيها محمد عيل نسبًيا من هذا املصدر الخارجي، مما دفعه إىل تركيز اهتمامه، يف مرحلة ما بعد واترلو، عىل ترتيب موارده يف 

الداخل والبحث عن مصادر جديدة لإليرادات.

بيد أنه أوىل اهتمامه للواردات، فبقدر تحقيقه السيطرة االحتكارية عىل الصادرات، راح يرسل وكالءه إىل املوانئ األوروبية إلحكام 

قبضته عىل تجارة الواردات)143)؛ مما يبني إىل أّي مدى دشن محمد عيل مركزيته يف إدارة شؤون االقتصاد املصي منذ تلك الفرتة املبكرة 

والتعامل مع كل متغرياتها بما يخدم مصالح مرشوعه السيايس.

خامتة

نخلص مما سبق إىل أّن القمح املصي أدى دورًا حيوًيا يف تطورات أزمة الحصار القاري، بفضل تمّكن محمد عيل باشا من فتح خط 

مالحي بني اإلسكندرية ومالطة وموانئ غريب املتوسط، وذلك عىل الرغم من قوانني الحظر السلطاين التي حاولت حص مبيعات القمح 

يف إطار اإلمرباطورية العثمانية، وأيًضا عىل الرغم من اعرتاضات الخارجية الفرنسية التي وجدت يف إمدادات القمح املصي للجيوش 

اإلنكليزية أكرب تحٍد لسياستها؛ إذ دعم محمد عيل غريمتها اللدود عىل مواصلة الحرب إىل نهايتها، لتنتهي بهزيمة نابليون، وتحطم 

سياسة الحصار القاري، ومن ثم ساهمت سياسة محمد عيل يف تصدير القمح - ومن دون مبالغة - يف تغيري مسار التاريخ األورويب الحديث.

وتبقى الداللة ذات املغزى هنا أّن القمح املصي كان داخل املعادلة الصعبة ولم يكن عىل هامشها، وأّن محمد عيل رفض أن 

كل  أساس  كانت  الخاصة  املركانتيلية  مصالحه  وأّن  بمص؛  املرتبصة  الكربى  للقوى  املتناقضة  واملصالح  األهواء  تحرّكها  ُدمية  يكون 

تعامالته مع الجميع، كما كانت هذه املرحلة بمنزلة تجربة ثرية، اخترب من خاللها مدى إمكانية الخروج من دائرة التبعية للسلطان، 

والتأكيد عىل نزعته االستقاللية التي ظلت تتزايد عىل مدار السنوات التالية. وبناء عليه، فإننا نعتقد بأّن املرحلة املبكرة من حكمه تمثل 

مفتاًحا لفهم لب توجهه السيايس الذي تبلور حول مساعيه الحثيثة نحو تحقيق مرشوع استقالله بوالية مص.

صحيح أّن محمد عيل ما كان له أن يمىض بنجاح يف تحقيق أقىص مراميه املادية من وراء استغالل أزمة الحصار القاري، لوال 

املتحدة األمريكية،  والواليات  الرئيسة، يف كل من روسيا  القمح  منافذ صادرات  بتعّطل  الدولية، وتعّقد ظروف األزمة  املصالح  تناقض 

إال أّن عمق اإلسرتاتيجية التي طبقها يف تعامالته مع جميع األطراف املتناقضة، وواقعيته السياسية يف التعامل مع كل املتغريات التي 

رشك  يف  الوقوع  دون  من  الخاصة  مصالحه  لتخدم  القاري  الحصار  أزمة  ظروف  تطويع  عىل  القدرة  أكسبته  التي  هي  األزمة،  أفرزتها 

رصاعاتها املدّوية.

وكانت الوفرة املادية الهائلة التي جناها خالل السنوات السبع لألزمة، قد مكنته من تعزيز نفوذه يف مص يف الفرتة التالية؛ فجزء 

العربية، كما تمّكن من تحصني  الجزيرة  الوهابيني بشبه  بالصعيد، وضد  املماليك  نفقات حروبه ضد  القمح غطت  من فوائض تجارة 

142 الجربيت، ص 242، 445؛ ريفلني، ص 254. ومن الجدير بالذكر أّن اهتمامه بشحن السفن األوروبية جاء أيًضا عىل حساب حصة إسطنبول، حتى كتب إليه قبو كتخدا 

محمد نجيب أفندي من إسطنبول ينبهه إىل رضورة إرسال األرز والقمح ملنع اإلشاعات واألراجيف التى تقال عنه حتى تزول الشكوى ضده. راجع: عامر، ص 104.

143 Édouard Driault, La formation de L'empire de Mohamed Aly de l' Arabie au Soudan, (1814 - 1823): Correspondence des Consuls de 
France en Égypte (Le Caire: l'imperimerie de L'Institut Français d'Archéologie Orientale, 1927),p.37.
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تكوين جيش  بالبحر األحمر، ويف  البحري  النواة األوىل ألسطوله  وبناء سور كبري يف محيطها، ويف تدشني  استحكامات اإلسكندرية، 

نفوذ قوة  التي كانت ُتخطط إلعادة احتالل مص ووقوعها تحت  - بالفعل - املشاريع اإلمربيالية األوىل  نظامي كبري، وكل ذلك عرقل 

الصعبة، كانت وراء  الظروف  القمح يف تلك  أّن نجاح سياسته يف تصدير  التاسع عرش. كما  القرن  العقدين األولني من  أوروبية خالل 

سياسته يف ممارسة االحتكار بشكل أوسع ومنظم ابتداًء من عام 1816. وهكذا، فإّن الفرتة املبكرة من حكم محمد عيل تحتاج بالفعل إىل 

إعادة النظر يف تقييم مردودها ونتائجها البعيدة وصلتها بمجريات األحداث والتطورات التي تلتها.
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باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات - قطر.   *
Researcher at the Doha-based Arab Center for Research and Policy Studies, Qatar.

طــرح بوتشــيش عدًدا من األســئلة ليطلَّ به عــىل مفهوم العدالــة يف خطاب هــذه اآلداب، واملرجعيات التــي ترجع إليها، 
ليعمل عىل ترتيب أفكاره حول ثالثة محاور أساســية إشــكالية؛ توضيح معنى العدالة يف اآلداب السلطانية، وثانيًا مرجعيات 
املؤسســة لخطاب العدالة يف اآلداب السلطانية، وثالثًا التقّص عن بذور حقوق اإلنسان فيها. ويختم بحثه مبحاولة قراءة 
مؤثرات اآلداب السلطانية يف فكرنا وتجربتنا السياسية الراهنة. ثم يختار لذلك أربعة نصوص تأسيسية من هذه اآلداب لينكّب 
عليهــا يف بحثــه: "نصيحة امللوك" أليب الحســن عيل بن محمد املاوردي، و"الترب املســبوك يف نصيحــة امللوك" لإلمام 
الغزايل، و"اإلشارة  يف تدبري اإلمارة" أليب بكر املرادي الحرضمي، و"الشهب الالمعة يف السياسة النافعة" أليب القاسم 
بن رضوان املالقي. وطاملا أّن خطاب العدالة يقوم عىل أضالٍع ثالثة )املخاِطب "الكاتب/ الناصح"، واملُخاطَب "السلطان/الذي 
به تصلح األمة أو تتعّر"، وموضوع الخطاب "العدالة التي تتمحور حولها النصائح واإلرشــادات"( فاملؤلف يعاين مواقع هذه 
األضالع الثالثة وفحواها يف سرية العالقة بني السلطان ورعيته وسبل تحكيم العدل بها التي يصبح مضمونها، مبوجب إحاالت 
هذه اآلداب ودالالتها، مســؤولية الحاكم )الراعي( وطاعة الرعية. ويعرتف بوتشــيش بصعوبة املهمة التي أعّد نفسه لها، 
فللوصول إىل مقاصده، أمامه الكثري من الصعوبات املنهجية والتشيحية والتنقيبية خصوًصا أّن كرة النصوص الســلطانية 

وتعّدد أبواب "العدل" و"الشورى" يف ثناياها. فقّدم إجابات مدروسة وجدية تستحق املناقشة.

كلمت مفتاحية: السياسة الشعية، الخالفة، ابن املقفع، الغزايل، نط اإلنتاج اآلسيوي.

The author explores the concept of justice in the "literature of sultanic ethics" (adaab sultania), writings which 
reflectthepoliticalviewsofthepoliticalstructuresthatgovernedMuslimsocieties.Thisisdonebyframingthe
argumentinthreemaincategories:byclarifyingthedefinitionofjusticeinSultdiscourse,identifyingthereferences
thatformedthefoundationofthatdiscourse,andinvestigatingtheseedsofhumanrightsinit.Heconcludeshis
studybyattempting tofind the influenceof thatdiscourseonourcurrentpolitical thought andexperience.He
focuses on four texts in depth: The Counseling Kings by Abu Hassan Ali bin Mohammad al-Mawardi, The Forged 
Sword in Counseling Kings by Imam al-Ghazali, The Symbols of Ruling an Emirate by Abu Bakr al-Maradi al-
Hadrami,andBrightStarsofBeneficialPolicybyAbuQasembinRadwanal-Maliqi.Thediscourseofjusticeis
built on three pillars: the narrator (that is, the writer or advisor), the receiver (the Sultan, with whom the Ummah 
risesorfalls),andthetopicofthediscourse(thespecificformofjusticeforwhichadviceissoughtanddirections
aregiven).TheauthordiscussesthesethreepillarsandtherelationshipbetweentheSultanandhissubjects,aswell
as the ways he promotes justice in accordance to this discourse, based on the responsibility of the ruler and the 
obedienceoftheruled.

Keywords:juristicpolitics,Caliphate,Ibnal-Muqaffa,Al-Ghazali,Asiaticmodeofproduction.
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يضع بوتشيش)1) فتح ملف خطاب العدالة يف كتب اآلداب السلطانية هدًفا لبحثه، بوصفه مّثل حلقة من حلقات تاريخ األفكار 

كاتب  فيه  حاول  ملسعى  عنواًنا  "العدالة"  فكانت  بالسيايس.  الديني  فيها  امتزج  عملية  سياسة  وبلور  اإلسالمي،  املجال  يف  السياسية 

السلطان التوفيق بني الديني والسيايس، أو تسخري الديني للسيايس. فيعرتف بوتشيش بصعوبة املهمة التي أعّد نفسه لها؛ فللوصول 

إىل مقاصده، أمامه الكثري من الصعوبات املنهجية والترشيحية والتنقيبية "خصوًصا أّن كرثة النصوص السلطانية وتعدد أبواب 'العدل' 

ر ضوابط وآليات تتحكم يف  و'الشورى' يف ثنايا الكتب السلطانية ال يعنيان أّن تلك النصوص تتضمن كّل ما يصبو إليه الباحث من توفُّ

ترشيح موضوع العدالة أو تشبع فضوله الفكري يف الحصول عىل أجوبة دقيقة عند البحث فيها")2).

أوًل، مقدمات يف التفكري يف األدب السلطاين

قبل الدخول يف تالفيف تفكري بوتشيش يف "خطاب العدالة السلطاين"، علينا إلقاء نظرة تاريخية عىل عوامل نشأة هذا األدب يف 

الزمن الوسيط، ولنلقي نظرة أخرى عىل ما ُكتب عن هذا األدب يف الدراسات العربية الحديثة، لنتحّرى، عىل ضوء ذلك، يف ما أضافه 

بوتشيش من جديد إىل هذا التأليف املعارص، من خالل دراسته مفهوم العدالة فيه.

يف تاريخ النشأة وعواملها

ولد األدب السلطاين من رحم التقسيم أو التوزيع الوظيفي الذي حدث بني أرباب القلم يف السلطة يف املجال العريب اإلسالمي. فسّجل 

الواقع التاريخي ذلك التمييز أواًل، ثم االستقالل ثانًيا بني أحكام السياسة وأحكام الرشيعة؛ فمع تقّدم الزمن حدث ما يشبه انحسار أحكام 

الرشيعة عن مجال الترشيع والقضاء، وهو الحصن الحصني لرجال الرشع. فسّجل ابن قّيم الجوزية )751هـ( والبخاري )902هـ(، وابن 

ل يف األحوال؛ وذلك ألّن الفقهاء لم ييأسوا من استعادة الدولة إىل حظرية الرشيعة، يف حني  الجوزي )ت597هـ(، اعرتاضاتهم عىل هذا التبدُّ

كان املجتمع نفسه يئس من ذلك وصار هّمه الحصول عىل سياسة عادلة وحسب )التي هي املقصد النظري األسمى لكاتب اآلداب السلطانية(.

لم يكن هذا التوزيع ملجاالت االختصاص بني "السياسة" و"الرشيعة" فصاًل للدين عن الدولة، بل إحداث حالة تنظيمية يف إدارة 

املجتمع. توىّل السلطان أو نائبه أو ناظر املظالم أو الوزير مقاضاة كبار رجال الدولة. وتوىّل ناظر الجيش مقاضاة الجيش وأفراده. وتسلَّم 

نت فكرة عدم كفاية "أحكام الرشيعة" إلحالل العدالة  املحتسب قضايا اآلداب العامة يف السوق. علًما أّن هذه "السياسة الرشعية" تضمَّ

يف املجتمع. ويف مرحلٍة متقدمة من عمر الدولة العباسية انفصلت املؤسسة السياسية عن املؤسسة الدينية تدريجًيا إىل أن اكتمل ذلك مع 

1 إبراهيم القادري بوتشيش، أستاذ التاريخ اإلسالمي يف جامعة موالي إسماعيل يف مكناس يف املغرب.

2 إبراهيم القادري بوتشيش، خطاب العدالة يف كتب اآلداب السلطانية )الدوحة/ بريوت: املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 2013(، ص 7 - 8.

املؤلف: إبراهيم القادري بوتشيش.

عنوان الكتاب:  خطاب العدالة يف كتب اآلداب السلطانية.

النارش: املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة/ بريوت.

سنة النرش: 2013.

عدد الصفحات: 86 صفحة.
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انفصال الخالفة عن السلطنة، وبروز دور أمري األمراء والسلطان. حينها "استأثر بالسلطة أرباب السيف )األتراك( وبقيت املناصب الدينية 

وبعض اإلدارية يف يد 'أرباب القلم'". وهكذا حدث تمايٌز بني مجالني أحدهما سيايس، واآلخر ديني، ولكٍل منهما أربابه")3).

نظر ابن خلدون إىل هذا النموذج السلطوي بوصفه شكاًل بدائًيا للسلطة. ورآه ابن املقفع "لعب ساعة ودمار دهر". أّما املاوردي فلم 

يعره اهتماًما كبريًا؛ فهو عنده شكل مدين من أشكال فساد السلطة السياسية. أّما النوع الثاين من املُلك، فهو: ُملك الحزم، أو ُملك القوة، 

أو ُملك السياسة، فإّنهم أخذوه عىل محمل الجّد "والجديد يف املسألة" أّن املاوردي وابن خلدون، وهما ينتسبان إىل مجال الفقه، بينما 

كان ابن املقفع مؤلًفا يف اآلداب السلطانية، كانا "ال يستنكران هذا الشكل )=ُملك السياسة( ناظرين يف ذلك إىل الدولة السلطانية يف 

ديار اإلسالم منذ القرن الرابع الهجري عىل أّنها صورة عن هذا النموذج)4).

وراء  وقفت  التي  والثقافية  السيكولوجية  الدوافع  إىل  بالتعرُّف  السلطان"،  "دولة  كتاب  صاحب  سالم،  محمد  أحمد  اهتم  كما 

التأليف يف "اآلداب السلطانية"، وهّيأت لها حضورها يف الثقافة العربية السياسية، وكان لها وزنها يف توطيد ثقافة االستبداد التي لم 

ينفّك تأثريها يف توجهاتنا السياسية يف زمننا املعارص. لهذا يخصص سالم الفصل الثاين من كتابه لدراسة منطق العالقة االستبدادية التي 

تحّكمت يف عالقة السلطان بالرعية يف املجال العريب اإلسالمي. وكان لآلداب السلطانية دورها يف التسويغ األيديولوجي لتلك العالقة، 

وكيف عملت عىل صناعة الخوف من بطش السلطان، طاملا أّن العالقة يف االجتماع السلطاين تقوم عىل نموذج هرمي يقف السلطان 

عىل رأسه. اقتنع سالم بأّن الهّم األسايس لهذا األدب هو ترسيخ ثقافة الرضوخ ألحكام السلطان، فهي لم تعر اهتماًما لنزعة أخالقية أو 

عقائدية ترفع املرء للتمسك بأحكام الرشيعة، وبالقيم امللتصقة بها، فامتزجت يف اآلداب السلطانية واختلطت الثقافات كافة. فنجد إطراء 

عدل أنورشوان يجاور الحديث عن عدل عمر، مع أفكار أرسطو وأفالطون، وآيات القرآن واألحاديث مع مقوالت الحكماء والفالسفة، 

فال يوجد فرق كبري لدى كاتب السلطان بني الرجوع إىل أرسطو أو حكمة عمر. فتتالقى الثقافات يف جسد التأليف السلطاين)5). ونظر 

الجابري إىل ابن املقفع عىل أّنه "أوَّل من دشن القول يف 'األيديولوجية السلطانية' يف الثقافة العربية اإلسالمية")6). ويصف ابن خلدون 

واختلطت.  معانيهما  التبست  ثم  أوال  املُلك  بدون  ُوجدت  قد  الخالفة  "إن  فيقول:  اإلسالمي،  املجال  يف  السلطة  معاين  )ت808هـ( 

تاريخًيا  يرتبط  أّن ميالد هذا األدب  بدوره،  اللطيف  عبد  ورأى كمال  الخالفة")7).  افرتقت عصبيَّته عن عصبية  املُلك حيُث  انفرد  ثم 

بالتحّول الكبري الذي أعقب العهد الراشدي، فـ"كان انتقال الخالفة إىل ملك يف العص األموي )41 - 132هـ/661 - 750م( بمنزلة إعالٍم 

واضح عن االنقالب السيايس األعظم يف تاريخ اإلسالم، وقد ساهم هذا االنقالب يف تهيئة إمكانيات نشوء خطابات سياسية مواكبة له 

وتبلورها، وذلك بهدف تربير أعمال امللك. إذن اآلداب السلطانية هي مجموع النصوص التي نشأت يف سياٍق تاريخي سيايس محدد، 

إلنجاز مهام أيديولوجية مضبوطة، ضمن دائرة الفضاء السيايس اإلسالمي")8). وحّدد خالد زيادة يف السياق نفسه، تاريخًيا واجتماعًيا، 

نشوء طبقة كتاب الديوان يف بداية العهد األموي، من أفراٍد غري عرب، واحتفظت بهذه الخصوصية ألجيال مديدة، وقبل نهاية الحقبة 

األموية "كان الكتاب يصيغون خطابا يتمايز عن الخطاب الديني، فمنذ سالم كاتب ديوان هشام بن عبد امللك، وعبد الحميد الكاتب 

السلطان دورًا  زيادة كاتب  املتخصص")9). ومنح خالد  الفني  الطابع  قواعد كتابته ذات  ُأرسيت  املقفع،  وابن  كاتب مروان بن محمد، 

3 رضوان السيد، الجماعة واملجتمع والدولة، سلطة األيديولوجيا يف املجال السيايس العريب اإلسالمي )بريوت: دار الكتاب العريب، 1997(، ص 405.

4 املرجع نفسه، ص 399.

5 أحمد محمد سالم، دولة السلطان، جذور التسلط واالستبداد يف التجربة اإلسالمية )القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2012(، ص 54 وما بعدها.

6 محمد عابد الجابري، العقل السيايس العريب محدداته وتجلياته، ط4 )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2000(، ص 367.

7 عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، عبد الله محمد الدرويش)محقق(، )دمشق: دار يعرب، 2004(، ص 390.

8 كمال عبد اللطيف، يف االستبداد، بحث يف الرتاث اإلسالمي )بريوت: منتدى املعارف، 2011(، ص 69.

9 خالد زيادة، الكاتب والسلطان، من الفقيه إىل املثقف )القاهرة: الدار املصية اللبنانية، 2013(، ص 15.
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للسلطان فحسب، ولكنه  ناصحا  لعبه، ليس بصفته  الذي  املبارش والحاسم  الدور غري  يقّدمه يكشف "عن  الذي  متعاظًما؛ فالخطاب 

خالل مشاركته يف مرشوع السلطة، أو من خالل صياغته لهذا املرشوع")10).

ولقد غَدا من املمكن التمييز بني نمطني من نماذج اآلداب السلطانية التي ظهرت يف القرن الخامس الهجري، بني مؤلفات الغزايل 

والطرطويش وابن حداد، ونظام امللك، التي مازالت تتمسك بالقواعد الفقهية وبحلم الخالفة. ويمكن أن نطلق عليها "االتجاه السيايس 

الفقهي"، ونماذج أخرى تحّررت من الفقه، وُكتبت خالل القرنني السادس والسابع الهجريني، وطغى عليها الطابع املصلحي املدين، 

واالنشغال بموضوعات "مرايا األمراء"، واقتنعت برسد النصائح والطرائف املسّلية للسلطان.

بني الفقيه وكاتب اآلداب السلطانية

اعرتف الفقيه، يف هذه األثناء، بتحّول سلطة "الخالفة" بعد العهد الراشدي، وبازدياد الطابع املدين / الدهري املصلحي لطبيعتها 

التكّيف مع  للسلطة يك يستطيع  الفعيل  الواقع  مع  وتعامله  الراشدية  الخالفة  بنموذج  الذهني  تعّلقه  املواءمة بني  وسلوكها. فعمل عىل 

أحوال الزمان. أّما كاتب السلطان، مؤلف اآلداب السلطانية، فاّتخذ السلطان مثااًل له، واستبعد من تمّثالته طوىب الخالفة، لذا نظر 

إليه الجاحظ نظرة تبخيسية. ونعى عىل الكتَّاب كونهم تحّولوا إىل تابعني، ولجهلهم بالقرآن والسري وتفضيلهم معرفة سرية السالطني 

"أغزرهم علما أمهنهم، وأقربهم من الخليفة أهونهم")11). أقرَّ املاوردي وابن خلدون ضمنًيا بالرشعية النسبية لهذا الشكل من السلطان، 

وذلك ليأسهما من اسرتجاع نموذج الخالفة الراشدية. وهو تسليم منهما بانفصال املؤسستني الدينية والسياسية، رشيطة أن تتعايشا أو 

أن يسّلم السلطان للفقيه بمجاله الديني الرشعي)12). لم يكتب كاتب السلطان أو صاحب اآلداب السلطانية ما كتبه إلشباع رغبة ذاتية 

ذهنية بحًثا عن مهنة مطلوبة لدى السلطان وحسب، بل ألّن واقع الخالفة قد تحّول، وأصبحت سلطتها متخّففة من الرشيعة، وغدا 

السلطان وحاشيته يستأنسان هذه اآلداب لرتكيزها عىل مصلحة السلطة واستمرارها وديمومتها.

انطلق مؤلف اآلداب السلطانية يف تعامله مع السلطة القائمة من اعرتافه النهايئ، ليس فقط بواقع السلطان، بل من االعرتاف أيًضا 

برشعيته. فنظر إىل نموذجه عىل أّنه مرجعه النهايئ. بينما واجه الفقيه بروز ظاهرة املُلك القائم عىل املصلحة وحكم العقل يف مقابل اإلمارة 

املتوافقة مع الرشيعة من زاوية االعرتاف الصيح بظاهرة املُلك القائم عىل املصلحة والعقل، لكن مع االعرتاف بنقص رشعيتها، مع حنني ال 

يتوقف لنموذج الخالفة الراشدية القائمة عىل البيعة وعىل الكمال األخالقي. لهذا أشار ابن املقفع )145ه( إىل ثالثة أشكال ممكنة للملك: 

ُملك الدين، وُملك الحزم، وُملك الهوى. واألخري لديه أسوأ أشكال املُلك "فملك الهوى لعب ساعة ومار دهر")13). وحّدد املاوردي بدوره 

ثالثة أشكال أو تأسيسات ممكنة للملك تقابل نماذج ابن املقفع: تأسيس الدين، وتأسيس القوة، وتأسيس املال. كما تحدث ابن خلدون 

وشارحه ابن األزرق عن ثالثة أنواع للملك: امللك الديني، وامللك الطبيعي، وامللك السيايس. أّما األشكال "السلبية" لهذه النماذج من السلطة 

عند املؤلفني الثالثة هؤالء، فهي عند ابن املقفع: ملك الهوى، وعند ابن خلدون امللك الطبيعي، وعند املاوردي تأسيس املال. واختار الثالثة 

اعرتاًفا منهم باألمر الواقع، امللك السيايس القائم عىل القوة )املاوردي(، وامللك السيايس )ابن خلدون(، وملك الحزم )ابن املقفع(.

أمية،  بني  أيام مروان بن محمد آخر خلفاء  الكاتب  املقفع وسهل بن هارون )215ه( وعبد الحميد  ابن  السلطاين مثل  فالكاتب 

وأمثالهم الذين برزوا بخاصة يف العهد العبايس، هم "جزء" من "املرشوع السلطوي املسيطر" سّلموا بالسلطة القائمة ولم يبيحوا ألنفسهم 

10 املرجع نفسه، ص 14.

11 الجاحظ، الرسائل )بريوت: دار الحداثة، 1988(، ص 128.

12 السيد، الجماعة واملجتمع والدولة، ص 399.

13 ابن املقفع، األدب الكبري )آثار ابن املقفع (، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1989(، ص 250.
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السلطان  مساعدة  هدفه  نصائح  أدب  باعتبارها  نفسها  مت  قدَّ بل  كرسيها،  إىل  املتسلط  وصول  وطريقة  السلطة  أصل  يف  البحث  حق 

عىل التصف بطريقة تعينه عىل االزدهار واالستمرار. ولعّل ابن املقفع، األب الروحي املؤسس لآلداب السلطانية، قّدم للخليفة املنصور 

األيديولوجيا السلطانية املناسبة لتربير سلوك السلطان وإدارته، حينما اقرتح عىل املنصور خمسة ضوابط، بصيغة نصائح تتعلق بتنظيم 

ونخبة  الخراج،  جباية  وتنظيم  الفاريس)14)،  العنص  باعتماد  دولة،  جيش  إىل  وتحويله  بالجيش  االهتمام  استقرارها:  تضمن  السلطة، 

محيطة به تساعده، وأيديولوجيا تمنحه املسوغ والرشعية)15).

وكان لهذا التأليف السلطاين سوقه الرائجة ومجاله التداويل. فالحظ العروي أّن اآلداب السلطانية تؤلف جزًءا كبريًا من التأليف 

العريب اإلسالمي منذ أواسط القرن الثالث الهجري تختلف يف محتواها وأهدافها عن مدونات الفقه؛ فـ"هناك ظاهرة تمّيز كتب اآلداب 

السلطانية وهي وفرة االستشهاد بحوادث تاريخ الفرس وأقوال حكماء اليونان. إّن الفقهاء ال يعادلون أبدا بني الرشع والعدل اإلنساين 

ألن السنة أعىل من ناموس العقل، يف حني أن مؤلفي اآلداب ال يكادون يميزون بني رشع النبي وعدل أنورشوان وعقل سقراط")16)، 

ووصفها بـ"الواقعية"، ألّن اآلداب السلطانية "ال ُتميِّز بني رشع النبي وعدل أنورشوان وعقل أرسطو")17). ووصفها الجابري أيًضا بأّن 

"قوامها ثالثة أنماط من السلوك يؤسسها جميعا مبدأ 'إنزال الناس منازلهم': الرتفع عىل العامة والنفور منها، واالنبساط مع 'الخاصة' 

وبناء املعاملة معها عىل املجاملة والتوادد، واالنصياع التام لـ'السلطان' والسري عىل طاعته وتقدير األمور عىل هواه")18). وأشار عز الدين 

هدفها  وأّن  السيايس  للمجال  'عميل'  تصور  عىل  تقوم  السلطانية  اآلداب  "أّن  عىل  أجمعوا  املعارصين  العرب  الباحثني  أّن  إىل  العالم 

ح فكرة أّن اآلداب السلطانية تشّكل يف وحدة  األسمى يتمثل يف تقوية السلطة ودوام امللك")19). ويذهب العالم أبعد من ذلك حني يرجِّ

منطقها وموضوعها خطاًبا واحًدا، تجعل شخصية املؤلف بال معنى أو رضورة "فاملؤلف السلطاين يكتب وفق قواعد محددة سلفا، وال نعرث 

لذاتيته أّي صدى يف موضوعية النوع الذي يكتب فيه... يظل مجرد حامل النوع")20).

ثانيًا، أسئلة الكاتب والكتاب

يضع بوتشيش أمامه ثالثة أسئلة يطلُّ فيها عىل مفهوم العدالة يف خطاب هذه اآلداب، واملرجعيات التي ترجع إليها، ويتساءل 

عن موقع حقوق اإلنسان يف متنها عّله يجد بذورًا أو نًوى لهذه الحقوق. ويختار أربعة نصوص تأسيسية من هذه اآلداب لينكّب عليها 

يف بحثه: "نصيحة امللوك" أليب الحسن عيل بن محمد املاوردي، و"الترب املسبوك يف نصيحة امللوك" لإلمام الغزايل، و"اإلشارة يف تدبري 

اإلمارة" أليب بكر املرادي الحرضمي، و"الشهب الالمعة يف السياسة النافعة" أليب القاسم بن رضوان املالقي. وطاملا أّن خطاب العدالة 

يقوم عىل أضالع ثالثة، املخاِطب )الكاتب/ الناصح(، واملُخاَطب )السلطان/ الذي به تصلح األمة أو تتعرّث(، وموضوع الخطاب )العدل 

الذي تتمحور حوله النصائح واإلرشادات(، فاملؤلف يعاين مواقع هذه األضالع الثالثة وفحواها يف سرية العالقة بني السلطان ورعيته 

وسبل تحكيم العدل بها التي يصبح مضمونها بموجب إحاالت هذه اآلداب ودالالتها، مسؤولية الحاكم "الراعي" وطاعة الرعّية.

14 ابن املقفع، رسالة الصحابة ) آثار ابن املقفع(، ص 310 - 312.

15 املرجع نفسه، ص 321 - 322 و346.

16 عبد الله العروي، مفهوم الدولة، ط2 )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 1983(، ص 105.

17 املرجع نفسه، ص 94.

18 الجابري، ص 342.

19 عز الدين العالم، اآلداب السلطانية )الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون - دار اآلداب، 2006(، ص 14.

20 املرجع نفسه، ص 93.
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مرجعيات  إىل  العودة  ثم  السلطانية،  اآلداب  يف  العدالة  معنى  توضيح  أساسية:  محاور  ثالثة  حول  أفكاره  ترتيب  املؤلف  حاول 

املؤسسة لخطاب العدالة يف اآلداب السلطانية، وثالًثا التقيّص عن بذور حقوق اإلنسان فيها. ويختم بحثه بمحاولة قراءة مؤثرات اآلداب 

السلطانية يف فكرنا وتجربتنا السياسية الراهنة.

العدالة يف اآلداب السلطانية

يدور  امللتبسة  املفاهيم  من  العديد  أّن  فريى  السلطان،  كاتب  خطاب  يف  املتداولة  العدالة  معنى  توضيح  يف  الحرية  املؤلف  ُتالزم 

حول مصطلح العدالة. وهو أمر ُيرجعه إىل تعدد املرجعيات واختالفها، والتي يعىص عن توضيحها املفهوم اللغوي للعدالة الذي يحيل 

إىل معاين الوسطية والتوازن واملساواة، فاملعنى اللغوي ال يعكس "جميع التلوينات واملالبسات التي اكتنفت مفهوم العدالة بفعل تأثري 

معنى  البعض  عند  العدالة  مفهوم  اتخذ  فإذا  وفضفاضة")21).  عامة  معايَن  أكسبته  التي  واأليديولوجية  واالجتماعية  السياسية  العوامل 

ض للنزعات الطبيعية وكبح جماحها، ورأى آخرون أّن اإلسالم أكسبه معايَن مجتمعية كبرية تصّدرت جميع القيم الدينية واإلنسانية  املروِّ

إىل درجة أّن العدل اقرتن فيه بأسماء الله الحسنى، فإّنه يف اآلداب السلطانية اكتسب معايَن تسهم يف تعزيز هيبة السلطان، إىل حّد 

العدالة لتربير الخضوع  ز اهتمام كاتب السلطان عىل توظيف نصوص  أّن هذه اآلداب حّولت الدين إىل أداٍة لخدمة الطاعة له، فرتكَّ

للسلطان، ألّن الكاتب السلطاين لم يهتم أصاًل باملفاهيم أو بإنتاج نظرية معرفية يف العدالة، بقدر ما كان يهتم بتوظيف نصوص العدالة 

لتربير السلطة الحاكمة والدفاع عن استمرارية الدولة واستقرارها")22). غري أّن هذا ال يدفع بوتشيش لليأس فيحاول الحفر يف تالفيف 

القصص واألخبار التي يمتلئ بها األدب السلطاين عّله يجد مبتغاه. فتلك النصوص موّجهة للسلطان محاباًة ومداراة، فتتحّول العدالة 

إىل استدرار عطف السلطان عىل الرعية، فالبرش عدوانيون يحتاجون إىل من يملك العزم عىل ردع الظالم وإنصاف املظلوم. ويحقق بذلك 

التوازن الالزم الستمرار االجتماع البرشي. "وبذلك تكون الدائرة السلطانية هي الرحم الذي ولد منه املفهوم")23)، لذا تبدو العدالة بهذا 

السلطان  برّمتها هي مسؤولية  املسألة  أّن  ثقاًل  التفسري  يزيد هذا  والذي  املحكوم.  الطرف  تقوم عىل تجاهل  السلطاين عرجاء  املفهوم 

وحسب، وهو يف الوقت نفسه، غري ُملَزم بها. فيستشهد بقول ابن رضوان: "ليس فوق السلطان العادل منزلة إالَّ نبي مرسل".

املرجعيات املؤسسة ملفهوم العدالة يف اآلداب السلطانية

يتفق بوتشيش مع الباحثني اآلخرين يف تأكيده أّن الرتويج للنظرية السلطانية للعدالة اقتىض تنّوع مرجعيات اآلداب السلطانية. فإذا 

كان العهد الراشدي "قد شهد دورة العدالة، فإّن 'الرشعية ملن غلب' ظّلت هي املهيمنة عىل املجتمع اإلسالمي يف مساره التاريخي")24). 

زت عىل النص  ويعيدنا املؤلف يف هذا السياق إىل املفهوم االسترشاقي: االستبداد اآلسيوي، ونمط اإلنتاج اآلسيوي، فيقول إّن اآلداب ركَّ

األنظمة  ملوك  نموذج  املجتمع، مستلهمة  الدين يف  بحراسة  ُمكلَّف  السلطان  أّن  فيه "عىل  ت  نصَّ الذي  الوقت  والحديث، يف  القرآين 

االستبدادية يف نمط اإلنتاج اآلسيوي")25).

عدالة  عىل  الرشعية  "إلسباغ  الدين  توظيف  عن  تتوقف  لم  السلطاين،  األدب  قواعد  ملنظومة  الدهري  الطابع  من  الرغم  وعىل 

اّتكأت عىل ما هبَّ ودبَّ من نصوص مستقاة من  الديني بل  النص  الدنيوي، ولم تقتص عىل توظيف  السلطان" واملقدس يف خدمة 

21 بوتشيش، ص 13.

22 املرجع نفسه، ص 16.

23 املرجع نفسه، ص 18.

24 املرجع نفسه، ص 28.

25 املرجع نفسه، ص 29.
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مراجعات كتب عرض كتاب "خطاب العدالة يف كتب اآلداب السلطانية"

الثقافات األخرى: يونانية وهندية وفارسية، واقتبست من تجارب الفرس وحكمة اليونان وعقل الهنود، فيطيب البن رضوان القول: 

"واتفق حكماء العرب والعجم"، إذ سعى الكاتب السلطاين إىل "تكييف خطاب العدالة السلطاين مع إجماع مفكري املجتمع اإلنساين"، 

مستخدًما هذه االقتباسات املتنوعة "إىل تربير استبداد الدولة السلطانية بعد تحول الخالفة إىل ملك عضوض")26). إضافًة إىل لجوئه إىل 

تجارب األمم التاريخية وتوظيف تاريخ "اآلخر" يف محكياته ونوادره، فيقّدم املؤلف مثااًل عىل ذلك املاوردي يف كتاب "نصيحة امللوك" 

املفهوم االسترشاقي )االستبداد  السياق، إىل  املؤلف، يف هذا  لتظلُّم رعيتهم. ويعيدنا  بنوادر آل ساسان وإصغائهم  الذي استعان فيه 

زت عىل النص القرآين والحديث، يف  اآلسيوي، ونمط اإلنتاج اآلسيوي( يف مقارنته للدولة السلطانية، فيقول إّن اآلداب السلطانية ركَّ

ت فيه "عىل أّن السلطان ُمكلَّف بحراسة الدين يف املجتمع، مستلهمًة نموذج ملوك األنظمة االستبدادية يف نمط اإلنتاج  الوقت الذي نصَّ

اآلسيوي")27). وأشار إىل إسهاب األدب السلطاين يف إعالء شأن السلطان ورفعته، يظهر ذلك جلًيا لديه يف وصفه أّبهة مجلس السلطان، 

ويف الطقوس التي تحفل بالرموز التي تجعل مجلسه مرسًحا للهيمنة واالنقياد لعظمة السلطان ومكانته. يظهر فيه السلطان كالرأس 

والرعية يف موقع الجسد. فال يرتدد املاوردي يف القول: "إن الله جعل امللوك خلفاء يف بالده وأمناء عىل عباده ومنفذي أحكامه يف خلقه". 

فيذهب املؤلف إىل القول "إّن هذه املماثلة بني الله والخليفة، التي بدأت منذ العص األموي واشتدت يف العص العبايس وأصبحت جزءا 

من الذهنية اإلسالمية شيعتها وسنتها، هي أطروحة مناقضة ملبدأ العدالة، ألّنها تنزه السلطان من كل خطأ")28). فيستنتج أّنه قد ترتب 

عىل ذلك تضييق مساحة حرية التعبري والنقد، واالتجاه نحو القبول باستبداد السلطان. والخالصة التي يصل إليها املؤلف هي أّن كاتب 

خ فكرة "الحاكم املستبد العادل". فال تقوم عدالة السلطان كما سّطرتها اآلداب السلطانية عىل التعاقد أو عىل  السلطان حاول أن يرسِّ

التي  بالصور املوحية بالخوف، وإلبراز طبيعة السلطان الجّبارة  الغلبة والقوة. وتحفل نصوص اآلداب السلطانية  الرتايض بل عىل مبدأ 

الينفع معها سوى التذلل لتؤسس بذلك لثقافة الخوف، وبأّن الطاعة هي الطريقة املثىل لعالقة الراعي بالرعية. فيصبح من الطبيعي أن 

ُينظر إىل الطاعة بوصفها قيمة وفضيلة، وال سيما أّن اآلداب السلطانية ُترِبز السلطان يف صورة أٍب للرعية، وأّنها أرفع منازل السعادة، 

يقول ابن رضوان "إذا عدل السلطان كان له األجر، وعىل الرعية الشكر، وإذا جار كان عليه األرص وعىل الرعية الصرب".

حقوق اإلنسان يف اآلداب السلطانية

يف  والعامة  الهرم  رأس  السلطان  يحتل  للمجتمع  هرمي  تمثٍُّل  من  تنطلق  السلطانية  اآلداب  مفهوم  يف  العدالة  أّن  املؤلف  يرى 

األسفل ويتدرج ما بينهما بقية الفئات االجتماعية، بدًءا من الحاشية واألعوان يف األعىل، وكّل فئة لها نصيب متدّرج من العدالة. ما 

الناس". لذا يتوّصل املؤلف إىل  العدالة")29)، فينصح املاوردي السلطان بـ"مراعاة مراتب  يعني "أّننا نواجه تعدًدا يف مستويات تطبيق 

نتيجٍة مفادها "أن صورة العدالة التي رسمتها ريشة مؤلفي اآلداب السلطانية هي صورة مائعة تنطق بالفئوية والطبقية وعدم املساواة 

بني فئات املجتمع، ويؤسسها مبدأ )إنزل الناس منازلهم(..")30). غري أّن املؤلف يستدرك ليبني لنا أّنه عىل الرغم من تواطؤ كاتب السلطان 

مع مواله، فهناك ضوابط أو حقوق كما يقول املؤلف، "نصح" هذا الكاتب سلطانه لرياعيها من أجل ثبات املُلك وتحسني تدبري دولته 

ولرىض الجماعة، ويذكر من هذه الحقوق )الضوابط(: الحق يف الطعام واللباس، الحماية من الرضب واإلهانة والقتل دون حق، وحماية 

26 املرجع نفسه، ص 33.

27 املرجع نفسه، ص 29.

28 املرجع نفسه، ص 48.

29 املرجع نفسه، ص 60.

30 املرجع نفسه، ص 62.
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املال، وحراسة الدين، وسد الحاجة، واإلنصاف يف التقايض، ودخول املتظلم أبواب السلطان)31). لهذا يبدو للمؤلف أّن املراجعة الشاملة 

لسلبيات الرتاث العريب - اإلسالمي، ومنه فكرة العدالة، أصبحت مطلًبا ملًحا للدخول يف دولة الحرية املواطنة.

خامتة

عاد  التي  املراجع  يف  جلًيا  يبدو  وهذا  والنقد.  بالتحليل  السلطانية  اآلداب  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  من  بوتشيش  استفاد 

أحمد  وبنسعيد، ومحمد  العالم  الدين  اللطيف وعز  بالجابري وكمال عبد  العروي مرورًا  إىل كتابات  السيد  إليها؛ من دراسات رضوان 

سالم. وإىل جانب ذلك كان واضًحا يف ترتيب أفكاره وأسئلته، فجعل بحثه يدور حول أسئلة ثالثة رئيسة، جعلها جرًسا يعرب فيه أبواب 

اآلداب السلطانية وأروقتها، وقد أثمر يف تعريف قارئه بمنطق هذه اآلداب وموضوعاتها. ولم ُيخف يف خاتمة بحثه محاولته توظيف 

استنتاجاته للوصل ما بني منطق هذا اآلداب وما اتسمت به الحالة السياسية العربية من استبداد، ذاهًبا يف ذلك مذهب عبد اللطيف)32) 

وسالم، وُيقارب ذلك بحذر، فيقول "وعىل الرغم من وعينا بخطورة اإلسقاط التاريخي والتغريات التي طرأت عىل زمنية الفكر العريب 

وسيطه وحارضه، فإن الواقع العريب يشهد عىل استمرار اآلداب السلطانية يف تخصيب الفكر العريب املعارص". ويختم بالقول "أما صورة 

السلطان بوصفه )خليفة الله يف األرض( فال تزال حارضة وإن بصيغ مضمرة")33). غري أّن هذا اإلسقاط يغمط مسؤولية رجال الحارض 

العربية منذ ما  السياسية والثقافة  التجربة  السلطانية من جهة، ولتنّوع  للمؤلف من رضوٍخ ملعاين االستبداد يف اآلداب  بدا  ونسائه عّما 

ُيعرف بعص النهضة إىل ثورات الربيع التي أعلت من شعاري الحرية ومواجهة "الذّل". كما ُيخفي دور املنظومات الفكرية املعارصة ويف 

مقدمتها )املاركسية، والسوفياتية، والصينية( يف ترسيخ نظم فكرية وتجارب سياسية يف بالدنا، إضافًة إىل األفكار الفاشّية الوافدة يف 

الثالثينيات، فضاًل عن تأثري الفكر القومي العريب يف وعي شّباننا وعقولهم، يف طوره الراديكايل األيديولوجي، والذي ترافق مع األنظمة 

"القومية التقدمية"، خالل ثالثة عقود، عىل حساب فكرة العروبة الليربالية الدستورية. وعلينا أيًضا أاّل ننىس تلك الفرتات التي كانت 

فيها الليربالية واملؤسسات الدستورية تبدو واعدة يف حياتنا الفكرية ويف تجربتنا السياسية. حينها كان صوت أمثال طه حسني الليربايل، 

وتوفيق الحكيم ال يعلو عليه صوت يف سوق التداول الثقايف العريب.

31 املرجع نفسه، ص 66 - 67.

32 "ففي أغلب الدول العربية اإلسالمية ال تزال عالقة الحاكمني باملحكومني، تتم بتوسط لغة اآلداب السلطانية، وال تزال السلطة تنظر إىل نفسها من نفس زاوية نظر 

الحاكم السلطاين" عبد اللطيف، ص 316.

33 املرجع نفسه، ص 68 - 69.
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* متخصص بالتاريخ، ويعمل إطاًرا تربيويًا يف أكادميية وجده للرتبية والتكوين - املغرب.
Historian and a pedagogue who works at the Oujda Academy, Morroco.

تتناول هذه املراجعة واملناقشــة قراءًة لكتاب الســجن والســجناء: مناذج من تاريخ املغرب الوسيط، للدكتور مصطفى نشاط، 
وقد عرّفنــا خالل ذلك بالكتاب وبســياقه العلمــي الذي َصدر فيه. ثّم نظرنا يف محاور هذا الكتــاب، وهي عبارة عن مدخل وثالثة 
محاور كربى وخامتة. ويف عرض الكتاب ومناقشة فصوله العامة، اهتممنا مبصطلح "السجن"، وببعض القضايا املتعلقة بنوعية 
الُجنح التي تُســبّب دخوله، وبأصناف الســجناء ومآالتهم، ووقفنا عىل بعض املحاور الغائبة عن محاور الكتاب؛ كموضوع املرأة، 

وأهل الذمة، واملرتزقة.

واعتمدنا يف مناقشة الكتاب ومراجعته مقارنته بكتابات "مؤاخية" له؛ من قبيل دراسة الحسني بولقطيب "نظام العقوبات والسجن 
باملغرب الوســيط"، ودراســة نجم الدين الهنتايت "الســجن بالغرب اإلسالمي الوســيط"، إضافًة إىل بعض الدراسات الغربية؛ مثل 
دراســة ماتيو تيليي "العيش يف الســجن خالل العرص العبايس"، أو حديثه عن نظام القضاء واستقاللية القضاة يف هذا العرص. 

عالوًة عىل ذلك، أرشنا إىل بعض املصادر من أجل تأصيل مصطلح البحث املطروق وتبيني بعض العتامت يف تفاصيل املقال.

مل نُرِد من خالل مراجعتنا هذه سوى املساهمة يف إثارة بعض اإلشكاليات التي ظلَّت غامضًة يف تاريخ السجن والسجناء باملغرب 
األقىص الوسيط، وحريٌّ بالباحثني واملؤرخني بْذل جهد استقصايئ وعلمي لتوضيح العتامت والوصول إىل مظاّن الحقيقة.

كلمت مفتاحية: فقه النوازل، القضاء، أهل الذمة، دارالكفر، الرباط، املغرب األقىص

ThisisacritiqueofPrisonandPrisoners:ExamplesfromtheMiddleAgesintheMaghrebbyMustafaNashat.
Itintroducesthebook,discussesitsmajorareasoffocus,andpresentsitsacademiccontext.Specialattention
is paid to the term "prison," the kinds of crimes that lead to imprisonment, and the types of prisoners and their 
characteristics.Thereviewpointsoutsomeoftheissuesmissingfromthebooksuchaswomen,dhimmis,and
mercenaries.Itmakesuseofcomparisonswithsimilarwritings,suchasThePenalSystemandPrisoninMiddle
AgeMaghrebbyAlHusseinBouleqteebandPrison in theMedievalMaghrebbyNajmeddineAl-Hentati, in
additiontoWesternstudies.Italsomakesreferencetovarioussourcesinordertoinvestigatetherootsofthe
termsused in the book and to clarify somemissing details.The review intends to call attention to someof
the polemics concerning the history of prisons and prisoners in the Maghreb in the middle ages, encouraging 
researchersandhistorianstocontinuetheirinvestigativeeffortstoextendourknowledgeoftheseissues.

Keywords: fiqh al-Nawazel(namelythefiqhthatdealswithnewevents),judiciary,Muslimtreatmentofnon-
Muslims, Dar al-Kufr (land of disbelief), Rabat, the Arab Maghreb

 عرض كتاب "السجن والسجناء:
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مقدمة

يندرج كتاب السجن والسجناء: نماذج من تاريخ املغرب الوسيط ضمن ما يمكن تسميته بالتاريخ الجديد الذي بات يتناول 

نحٍو  الزوايا والطرق عىل  )تاريخ  الديني  والتاريخ  والهجرات(،  والقبائل،  )املدن،  والتاريخ االجتماعي  السيايس  التاريخ  موضوعات يف 

هذا  وضمن  والتجارة(.  )الحرف  االقتصادي  والتاريخ  اإلسالمي،  والغرب  األندلس  ويف  األقىص  املغرب  يف  الدولة  وتاريخ  خاص(، 

السياق صدرت يف اآلونة األخرية مجموعة من الكتابات، منها الرّق يف الغرب اإلسالمي لعبد اإلله بنمليح، والفقر والفقراء يف مغرب 

القرنني 16 و17م ملحمد استيتو، إضافًة إىل مساهمات عديد الدوريات التاريخية املغربية يف هذا الشأن؛ من قبيل هسربيس تامودا، 

ومجلة دار النيابة، ومجلة كنانيش.

محاور الدراسة

قّسم الباحث مادة دراسته إىل مدخل وثالثة محاور كربى وخاتمة، عىل النحو اآليت:

ӵӵ مدخل: أورد فيه املؤلف عىل نحٍو مختص، الجانب اللغوي واالصطالحي لكلمة "سجن"، وعّد البحث يف تاريخ السجن والسجناء

تناولت موضوع  التي  الدراسات  بأبرز  التهميش واملهمشني )ص 12(، كما عّرف  البحث يف تاريخ  الوسيط منتمًيا إىل  باملغرب األقىص 

السجن من قبيل دراستي الهنتايت، والحسني بولقطيب.

ӵӵاملحاور

السجناء  السيايس، وتناول فيه ثالث طبقات من  الفعل  ل فيه كثريًا، وسجناء  العامة ولم يفصِّ املحور األول: عّرف فيه بسجناء 

هم سجن األمراء، وسجن رجاالت الدولة؛ من قبيل الوزراء، والكتاب، والحجاب، والقضاة، ثم سجن الثُّوار وشيوخ القبائل، وسجن 

العلماء، وسجن املتصوفة.

املحور الثاين: تطّرق فيه إىل تنظيم السجون؛ من قبيل السجن، ومورفولوجية السجن من الداخل، وتسيري السجون، وجغرافية 

السجون، وآداب السجن باملغرب األقىص الوسيط.

املحور الثالث: ذكر من خالله مصائر السجناء من خالل العفو، والترسيح، واملوت بالسجن، والقتل بالسجن، مع تحديد الوسيلة؛ 

سواء كان ذلك بالتسميم، أو القتل رضًبا، أو طعًنا، أو ذبًحا، أو قطًعا للسان، أو خنًقا، كما يمكن أن يكون املصري انتحارًا داخل السجن، 

أو فرارًا منه.

املؤلف: مصطفى نشاط.

عنوان الكتاب:  السجن والسجناء: ناذج من تاريخ املغرب الوسيط.

النارش: الرباط: منشورات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

سنة النرش: 2012.

عدد الصفحات: 126 صفحة.
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ӵӵ واإلحصاءات األرقام  قبيل  من  الوسيط؛  العص  خالل  التاريخية  بالكتابة  املرتبطة  اإلشكاليات  من  عدًدا  فيها  أجمل  الخاتمة: 

)الديموغرافيا التاريخية( كما تحّدث عن بعض القضايا التي تحتاج إىل مزيد من البحث والتمحيص.

قضايا وإشكاليات

ُيعربِّ ميالد السجن عن مرحلة متقدمة يف تاريخ النظام العقايب اإلنساين. فبظهوره سيعرف "العقل التأديبي" قفزًة نوعيًة تتجىل يف 

أّن الُسلطة ستوّجه اهتمامها نحو إنتاج أجساد "طّيعة" بداًل من تفكيك أوصالها، أو تقطيعها كما كان سائًدا من قبُل؛ إذ لم يعد الهدف 

ا عن طريق سحقه وإبادته، بل أصبح متمّثاًل برتويضه، وتدجينه، ومراقبته)1). متمّثاًل بالتغلب عىل الجسد نهائيًّ

يقول الباحث: "إّن الدراسة التي نقدمها عن تاريخ السجن والسجناء باملغرب الوسيط محاولة لرصد الخلفية التاريخية للسجن يف 

املغرب األقىص الوسيط باعتباره فضاًء مصادرًا للحرية شأنه يف ذلك شأن السجن يف أّي منطقة من املعمورة ويف أّي فرتة تاريخية" )ص 9(، 

وهو ما يقحمنا بالرضورة، كما يقول مارك بلوك Marc Bloch، يف قراءة الحارض بمرآة املايض واستبصار املايض بلغة الحارض)2).

أثار الباحث إشكالية تسعى لـ "استقراء فضاء السجن يف تاريخ املغرب األقىص الوسيط من خالل توطينها بمجموعة من األسئلة، 

منها: ما هي الجنح ذات الطابع العاّم التي كانت ترمي بأصحابها يف أتون السجن؟ وما هي أصناف السجناء؟ وهل غلب السجن السيايس 

عىل وظيفة السجن؟ وهل ثمة تجليات ألدب السجن باملغرب األقىص الوسيط؟ وما هي مصائر السجناء؟" )ص 10(

وقد لجأ الباحث يف بناء موضوعه إىل "التوسل بمنهج تاريخي يقوم عىل التوثيق وعىل جمع شتات اإلشارات التاريخية املتناثرة 

موجزًة  تعريفات  وأورد  واصطالًحا،  لغًة  السجن  بمفهوم  التعريف  موضوعه  بداية  يف  وحاول  املوضوع" )ص 10(،  هذا  عن  باملظان 

بخصوصهما. ونظّنه قّص يف ذلك؛ إذ تزخر كتب التاريخ العاّم ومدونات الفقه بتعريفات مستفيضة. فقد عرف ابن تيمية السجن بقوله: 

"الحبس الرشعي ليس هو الحبس يف مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصف بنفسه؛ سواء كان يف بيت، أو مسجد، 

الدينية  أشغاله ومهماته  إىل  الخروج  الشخص من  منع  الكاساين: "هو  وقال  له")3).  عليه ومالزمته  وكيله  أو  الخصم،  بتوكيل  أو كان 

واالجتماعية")4). ومن جانب آخر َتِرد يف هذا السياق مصطلحات متعّلقة بهذه التعريفات ال نريد اإلطناب يف ذكر دالالتها االصطالحية، 

واإلثبات،  واإلمساك،  واالعتقال،  والوقف،  والحص،  والحجر،  بالله﴾)5)،  فيقسمان  الصالة  بعد  من  ﴿تحبسونهما  الحبس  ومنها: 

والنفي، واألرس، والصرب، والحجز.. إلخ. ولهذه املفاهيم آثار يف كتب الفتاوى والنوازل، ويف مناقب الرجال واألولياء، ويف كتب األدب 

والقضاء، ولها تعريفات خاصة يمكنها أن تساعدنا يف َلـمِّ شتات املوضوع يف ُأفق بنائه، ورسم معامله ومضامينه. وكان بإمكان الباحث 

التنقيب عنها لتيضء بعض الجوانب املعّتمة يف هذا الكتاب.

وعرَّف الباحث ببعض الكتابات التي تناولت موضوع السجن. ولنئ كانت هذه الكتابات قليلًة، فإنها ُتشجع الباحثني عىل اقتحام 

ما يخص  لكل  التاريخية  اإلشارات  ندرة  املتجلية يف  باملخاطر  املحاولة محفوفة  أّن  الرغم من  التاريخي، عىل  الدرس  اللون من  هذا 

1 الحسني بولقطيب، "نظام العقوبات والسجن باملغرب الوسيط: مساهمة يف دراسة 'العقل التأديبي' املغريب خالل العص الوسيط"، مجلة فكر ونقد، العدد 23 )ترشين 

الثاين/ نوفمرب 1999(، ص 26.

2 Marc Bloch, Apologie pour L'Histoire ou Métier D'Historien, 2nd edn (Paris: Librairie Armand Colin 1952),p.26 - 30.

3 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ط 2، ج 35 )بريوت: لبنان، دار الكتب العلمية، 1982(، ص 398.

4 أبو بكر بن مسعود الكاساين، بدائع الصنائع، عيل محمد معوض وعادل أحمد عبد املوجود )محققان(، ج 7، ط 2 )بريوت: دار الكتب العلمية، 1986(، ص 100.

5 سورة املائدة، اآلية 106.
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املتعّلقة  الوسيط")6)  اإلسالمي  بالغرب  "السجن  الهنتايت  دراسة  الكتابات،  تلك  بني  ومن  الوسيط.  العص  خالل  والسجناء  السجن 

بموضوع للسجن، وقد عّدها صاحبها من التابوهات يف مختلف الحضارات؛ ومنها الحضارة اإلسالمية)7)، وهدف من خاللها إىل إثارة 

املوضوع من خالل الفقه املاليك والقانون الجنايئ يف اإلسالم. وقد حكم الهنتايت بقلة املصادر اإلسالمية يف موضوع السجن يف تاريخ 

موا يف نظره معلومات مهمًة )ص 150(، وأورد قواًل البن فرحون  املسلمني )ص 150(، عىل خالف ما نجده يف أدبيات الفقهاء الذين قدَّ

َعدَّ فيه السجن من املصالح املرسلة )ص 152( ووسيلًة للتوبة )ص 153(.

الفقهية  املراجع  بشكل كبري عىل  وأحال  الغرب اإلسالمي،  معلوماته يف  ز يف  وركَّ الفقهي،  املوضوع  الهنتايت  مقالة  لقد غلب عىل 

يتلفت  لم  الهنتايت،  عكس  وعىل  بالقريوان.  خاصة  حاالت  ِذكر  عىل  واقتص  األقىص،  املغرب  موضوع  مقالته  عن  غاب  كما  املرشقية. 

الحسني بولقطيب إىل املوضوع الفقهي وتأصيالته، واهتّم أساًسا بالجوانب التاريخية. وُتَعدُّ دراسة بولقطيب "نظام العقوبات والسجن 

من أبرز الدراسات التاريخية يف هذا املوضوع. أّما  باملغرب الوسيط: مساهمة يف دراسة 'العقل التأديبي' املغرب خالل العص الوسيط" 

الباحث نشاط، فقد أوجز يف تأصيل املوضوع من الناحية التاريخية والجوانب اللغوية التي أرشنا إليها سابًقا، عىل الرغم من أهميتها 

يتعّلق  يف ما  اإلسالم  قبل  ما  فرتة  منذ  والسجناء  السجن  تخص  قضايا  بإثارة  ثرية  العاّم  التاريخ  كتب  أّن  علًما  والتوثيقية،  التاريخية 

باالصطالح أو االستقراء التاريخي.

النخل.. إلخ. وبسبب  البيوت، وربطوا يف جذوع  السجون، وحبسوا يف  السجن، واتخذوا  بعقوبة  العرب  السياق عمل  ضمن هذا 

وبنوا سجنهم املشهور "الصنني" وفيه ُحبس  والعادات،  الحكم واإلدارة  الُفرس أخذوا عنهم كثريًا من أساليب  لبالد  املناذرة  متاخمة 

أّن  ذلك  إىل  ُيضاف  املنذر)8).  بن  النعمان  من  بأمر  خنًقا  السجن  هذا  يف  مات  الذي  العبادي  زيد  بن  وعدي  العبيس،  شداد  بن  عنرتة 

الغساسنة اختلطوا بالروم، وبنوا السجون، وعاقبوا بها)9). ومن حوادث حبس األرسى يف الخيام ما رُوي أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حبس األرسى 

يف بدر ثالثة أيام، ثم اتجه بهم صوب املدينة. ومنها أيًضا حْبس العباس بن عبد املطلب يف خيمته، ليلَة فتح مكة، أبا سفيان بن حرب 

بأمٍر من النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

وإذا كانت وظيفة السجن يف فرتة صدر اإلسالم مرتبطًة بتقويم سلوك املسجونني وُحسن معاملتهم كما تنص عىل ذلك النصوص 

السيايس  لالنتقام  ومجااًل  مظلًما  ركًنا  السجن  إذ صار  نفسها؛  الوظيفة  هذه  يف  أثَّرت  السيايس  القهر  فرتات  فإّن  الفقهية،  والفتاوى 

والشخيص، وهو ما حاول الباحث نشاط تفصيل الكالم فيه من خالل حديثه عن سجناء سياسيني منهم األمراء، والوزراء، والكتاب، 

والحجاب، والقضاة، والعلماء، واملتصوفة، وشيوخ القبائل.

أورد الباحث عدًدا من الكتابات التي تناولت موضوع السجن؛ مثل كتاب الخراج أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم )تويف عام 182ه(، 

ا حتى عام 625ه(، ولم يِرْد ذكٌر ألحد أبرز من كتبوا يف السجن،  وكتاب أنس املسجون وراحة املحزون لصيف الدين الحلبي )كان حيًّ

وخصوًصا أّنه كانت له عالقة وثيقة بالقضاء، ونعني بذلك الخصاف صاحب كتاب أدب القايض )ت. 261ه(؛ إذ أفرد ملوضوع املحبوسني 

ث من خالله عن قضايا واقعية بحث لها عن مخارج فقهية ومن بينها قوله: "الحبس  قسًطا وافرًا من الكالم )ص 263 - 276(، وتحدَّ

6 Nejmeddine Hentati "La prison en Occident musulman medieval," Arabica,no.54 (Apr 2007),pp.149 - 188.

7 Ibid.,p.150.

8 حسن أبو غدة، أحكام السجن ومعاملة السجناء يف اإلسالم )الكويت: مكتبة املنار، 1987(، ص 50 - 51.

9 املرجع نفسه، ص 51.
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يف حّق املحبوس ال يخلو: إما أن يكون بسبب الدين، أو بسبب العقوبات الخالصة للعباد؛ وهو القصاص يف النفس أو يف الطرف، أو يف 

العقوبات الخالصة لله تعاىل؛ وهو الزِّنا والرسقة ورشب الخمر، أو بسبب عقوبة مرتددة بني حق الله تعاىل وحق العبد وهو حق القذف")10).

لقد اعتمد الباحث نشاط اإلشارات املصدرية الواردة يف فقه النوازل، وأدب املناقب، وُكتب الحسبة والقضاء، وكتب التاريخ العاّم، 

وأورد بعض وظائف القايض. فمّما كان عليه "تنظيم الدخول إىل السجن أو الخروج منه بتسجيل أسماء السجناء يف زمام يثبت نوعية 

د "زمامه ومساجينه كّل أسبوع ملعرفة النزالء الجدد، وترسيح من  التهم املنسوبة إليهم، وفرتة دخولهم السجن". ومّما كان عليه أيًضا تفقُّ

انقضت مدة سجنه" )ص 82(.

نتساءل أين ضاعت هذه "الكنانيش" وهذه األرقام؟ ما الذي جعل املؤرخني يغفلون يف مدوناتهم التاريخية عن هذه املعلومات 

القمينة بالتسجيل والدراسة؟ لعّل الجواب عن هذا السؤال يرتبط بنمط الكتابة التاريخية وأولويات الخرب التاريخي يف هذا النوع من 

الكتابة؛ وهو ما سنتناوله الحًقا، وقد أشار الباحث إىل بعض هذه اإلشكاليات يف نهاية كتابه.

باملوضوع من جوانبه املختلفة  تثري ندرة املعلومات الخاصة بموضوع السجن والسجناء مصاعب جمًة؛ فهي ال تسمح باإلحاطة 

ث  تحدَّ ذلك،  من  الرغم  وعىل  الخاصة.  املجتمع  وقضايا  املهمشني  بمواضيع  واملتباينة  املختلفة  التاريخية  املصادر  اهتمام  قلة  بسبب 

ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول  وسّب  النبوة،  مقام  من  واالستنقاص  والقتل،  والتدمية،  الرسقة،  بينها:  من  السجن،  لدخول  كثرية  أسباب  عن  الباحث 

وتزوير  الناس،  والتعدي عىل حرمات  الطريق،  املسكرات، وقطع  وتعاطي  الرشوة،  األموال، ووساطة  واالتهام يف  امللكية،  والنزاع يف 

النقود؛ وهي قضايا ترتبط بما سماه الباحث "سجناء الحق العاّم". وضمن زاوية مقارنة تتحدث الكتابات التاريخية الغربية عن جرائم 

أخرى أودعت أصحابها السجون األوربية خالل العص الوسيط؛ من قبيل الزِّنا، ونسبة الولد، والديون، والهرطقة.

وبخصوص سجناء الفعل السيايس، يشري الباحث إىل أّن املعطيات التاريخية أكرث توافرًا بشأن هذا الصنف من السجناء، وهذا 

هم الُسلطة غري منسجمني مع اختياراتها، وتصّنفهم يف خانة  ث فيه بولقطيب، وضمنه يندرج كل من كانت تعدُّ الجانب كان قد تحدَّ

"املغضوب عليهم"، وقد قّسمهم إىل الفئات التي كنَّا أرشنا إليها.

لعّل أبرز ما ُينتقد به الباحث يف هذا املوضوع غياب املرأة. فمثل هذا األمر يثري تساؤالت عديدًة من قبيل: ألم تكن ثّمة سجينات 

خالل فرتة موضوع الدراسة؟ وإن كان األمر كذلك، فما هي أسبابه؟ وهل أحجمت املصادر التاريخية عن تناول هذا املوضوع؟ أم هل 

أّن املسألة مسكوت عنها مثل عدة مسائل أخرى؟

لقد كانت أوروبا خالل املرحلة نفسها تشهد يف سجالت الكنائس تقييدات خاصًة بالنساء السجينات، وتتحّدث عن أسباب الحبس، 

ومنها: الرسقة، والحمل غري الرشعي يف نظر الكنيسة، والخصومات، وغريها. وبالنسبة إىل املغرب خالل العص الوسيط ال يمكننا أن 

ا وإصدار أحكام متباينة يف حقهن؛ فهل خضعن للعقوبات السجنية مثل الرجال؟  نعدم وجود نساء ارتكنب جنًحا استدعت تدخاًل قضائيًّ

إّننا ال نجد لهذه األسئلة جواًبا يف مؤلف الباحث نشاط، سواء كان ذلك من جهة املوضوع أو من جهة طرح هذه اإلشكالية.

إنّ "عبد املؤمن  الباحث  قال  وقد  أغمات )ص 26 - 84(،  عباد يف  املعتمد بن  زوج  قليلة تخص سجن  إشارات  الكتاب  وتَرِد يف 

املوحدي سجن نساء األمري عيل بن يوسف ونساء أوالده ولم يرسحهم إال بعد تدخل من أيب شعيب الدكايل" )ص 32(، كما َتِرُد إشارة 

القبيحات )ص 85(. ويف  الديون واآلداب وسجن  املحبوسات يف  الفصل بني سجن  ابن حزم يدعو فيها إىل رضورة  نسبها إىل  موجزة 

ان النساء شيًخا متزوًجا عفيًفا،  موضع سابق وردت عبارات تدعو إىل عدم الجمع بني الرجال والنساء يف سجن واحد، وإىل أن يكون سجَّ

10 حسام الدين بن مازة البخاري، كتاب رشح أدب القايض للخصاف، محيي هالل الرسحان )محقق(، ج 1 )بغداد: مطبعة اإلرشاد، 1977(، ص 272 - 273.
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عىل أالَّ تطول مدة سجنهن. ويف حالة ثبوت التهمة عىل إحداهن وَسجنها، فينبغي أن تكون التي ترشف عىل سجنها "امرأًة قابلًة خريًة". 

وإذا كانت رسالة ابن عبدون التي أوردها الباحث تتحدث عن املطلب الفقهي يف رشوط سجن النساء، فإننا ال نجد إشارات واقعيًة إىل 

موضوع النساء السجينات باملغرب األقىص الوسيط عىل النحو الذي جرى التفصيل فيه بالنسبة إىل الرجال.

من جانب آخر، ال نجد أثرًا ذا باٍل بخصوص سجن أهل الذمة - وبخاصة اليهود - يدل عىل وجودهم يف دهاليز السجون، وهم 

الذين طاملا اشتكت منهم العامة يف املعامالت الربوية، ويف التجارة والبيوع، كما كانت لهم دسائس سياسية معروفة يف مصادر التاريخ 

الوسيط. ومن ثّمة، ال نعدم أن يكونوا ممن استفادوا من دهاليز السجون وظلماتها. وهو جانب غائب يف مؤلَّف السجن والسجناء. 

يتوافر  الدراسة، ويف هذا اإلطار  بأعداد وفرية خالل فرتة موضوع  املرتزقة وهي فئة ُوجدت  السياق نفسه نتساءل عن سجن  وضمن 

لألستاذ نشاط زاد معريف ثرّي يف موضوع املرتزقة خالل العص الوسيط يف فرتة الدول العصبية )ُحكم املرابطني، واملوحدين، واملرينيني(، 

تلك  الدول  سجون  يف  املرتزقة  ملوضوع  الدراسة  منت  يف  ا  محوريًّ أثرًا  نجد  ال  لكنََّنا  لالنتباه،  الفتًة  وسياسيًة  عسكريًة  أدوارًا  وا  أدَّ وقد 

625ه/ 1228م،  املأمون من األندلس السرتجاع ملكه، عام  أّن الجند املسيحي الذي رافق  أّن ابن عذاري ذكَر  العصبية؛ ومن ذلك 

647ه/ 1249م، كان بها نحو مئتي فارس  أبو يحي بن عبد الحق املريني، عام  بلغ خمسمئة فارس، وأّن فاس عندما استوىل عليها 

من النصارى األجناد العاملني يف صفوف املوحدين)11). ومن جهة أخرى، جعل يعقوب املنصور من الكتائب املسيحية حرًسا خاًصا به، 

وأسكنهم قصين من قصور قصبة مراكش اإلثني عرش)12).

من األكيد أّن املواجهات العسكرية بني األطراف املتناحرة )ُسلطًة ومعارضًة( زّجت ببعضهم يف غياهب السجون، فما األسباب 

تساعده  ال  التاريخية  اإلشارات  أّن  إىل  ذلك  أيرجع  املوضوع؟  يف  بهم  خاص  محور  تخصيص  عن  ُيحجم  نشاط  الباحث  جعلت  التي 

ا وبحًثا  عىل هذا األمر أم إىل أّن الفراغات العديدة واملعّتمة التي تالزم قضايا املجتمع باملغرب األقىص الوسيط تتطلب جهًدا مؤسساتيًّ

مستفيًضا يف كافة املصادر املغربية واألوربية؛ بغية إعادة تركيب املبهم من ذاكرتنا التاريخية؟

الُعنف  ليقحمنا يف عالم  والسجناء،  السجن  بنا عن موضوع  وابتعد  عباد،  بن  املعتمد  نشاط حديثه عن سجن  الباحث  أطال  لقد 

السيايس الذي شهدته تلك الفرتة. وهذا األمر َيرد عىل امتداد صفحات البحث؛ ما يجعل موضوع السجن مالزًما ملسألة العنف والصاع 

السياسيني، بل إّن موضوع العنف السيايس يكاد يطغى عىل املوضوع الرئيس الخاص بالسجن والسجناء وأحوالهم، وال شك يف أّن ُشّح 

اإلشارات التاريخية دفعت الباحث إىل اإلطناب يف مواضيع ذات عالقة بالتناحر السيايس خالل فرتة ُحكم الدول العصبية. ويف مستوى 

آخر، أثار الباحث مسألة تحايش الحديث عن السجن والسجناء، وطرح يف عقبها مجموعًة من األسئلة، هي:

ӵӵهل يبعث السجن - يف حد ذاته - عىل التقزز واالشمئزاز؟

ӵӵهل هو وصمة عاٍر عىل من أوجده، بخاصة إْن كان مقرتًنا بحاالت من التجاوزات؟

ӵӵهل ُوجدت رقابة ما منعت املؤرخني وغريهم من التأريخ ملؤسسة السجن؟

ӵӵهل ُيجتنب الحديث عن السجون لدخولها يف املثالب بداًل من املناقب؟

ӵӵ ،هل ُيجتنب الكالم عىل السجناء ألّنهم من الذين يعيشون يف هامش املجتمع، شأنهم يف ذلك شأن الحمقى، واملجذومني، والعبيد

وهم الذين قلَّما ُسمع لهم صوٌت يف كتابات املؤرخني؟

11 املرجع نفسه، ص 396.

12 الحسن الوزان، محمد حجي )محقق(، وصف إفريقيا، ط 2 )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1983( ج 1، ص 105.
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م إجابًة بشأن القضايا اإلشكالية املرتبطة بها. وإّن اإلشكالية ال تخصُّ موضوع السجن  أثار الباحث أسئلًة محوريًة، لكّنه لم يقدِّ

والسجناء، أو التابوهات التي غاب الحديث عنها يف املدونات التاريخية خالل الفرتة املذكورة، بل إّنها ترتبط بطبيعة الكتابة التاريخية، 

ومضمونها، وأولويات الخرب التاريخي وما يستحق التسجيل والذكر والحفظ، وقد أشار الباحث العروي يف كتابه مفهوم التاريخ إىل هذا 

املعنى قائال: "هناك قول اتفق عليه املؤرخون القدامى رشًقا وغرًبا، وهو أّن التاريخ املذكور هو مجموع العوارض والطوارق التي كانت 

تستحق أن تُحفظ، وما لم ُيذكر فلسبب عدم أهميته أو كما قيل يف ما بعد ألنه لم تكن له نتائج ظاهرة")13).

وأحال الباحث عىل قول لروزنتال Franz Rosenthal ورد فيه "علم التاريخات من ذكر أحداث مشهورة كانت يف أزمنة خالية؛ أي 

ال تحدث إال يف دهور متطاولة كطوفان مخرب، أو زلزلة مبيدة، أو وباء وقحوط مستأصلة ألمم")14). ومن ثّمة، فإّن موضوع السجن لم يكن 

ضمن أولويات تدوينات املؤرخني؛ إذ انصبَّ اهتمامهم عىل ما حدث يف دار اإلسالم من الوقائع السياسية من نشأة الدول واإلمارات وسقوطها، 

والرتجمة لبعض األعالم، وذكر كرامات األولياء وأدوارهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية، كما جنحوا إىل ِذكر األوبئة واملجاعات املبيدة 

لألمم واألقطار.

لم يهتمَّ املؤرخون باألرقام ولم ُيوُلوا أخبار "دار الكفر" واستقرار املسلمني بها كبرَي عناية؛ وال تتوافر لدينا دراسات جادة تحاول 

ملء هذا الفراغ باالعتماد عىل األبحاث األركيولوجية القمينة بالكشف عن مورفولوجية السجون خالل العص الوسيط، سواء كان ذلك 

نموذًجا(، ومحاولة  املوىل إسماعيل  الحديث )عهد  العص  ُبنيت خالل  التي  السجون  د  تفقُّ أو  املتخصص،  امليداين  البحث  من خالل 

وثائق  الغربيني  للمؤرخني  تتوافر  حني  يف  للمخطوطات،  شاماًل  مسًحا  تتطلب  التي  املصدرية  باإلشارات  ومقابلتها  الصورة  محاكاة 

اهتمت  التي  الفيودالية  واملقاطعات  الكنسية،  واملؤسسات  األديرة،  يف  موجودة  وهي  الفيودالية،  العهود  إىل  ترجع  رقمية  ومستندات 

بالضبط اإلحصايئ، وباملعلومات الخاصة بمواضيع من قبيل الديموغرافيا، وتاريخ الجنون، والسجناء والسجون.

Mathieu Tillier يف مقالة  ماتيو تيليي  العالم اإلسالمي، ومنهم  السجن يف  تناول موضوع  الغربيني  املؤرخني  وقد حاول بعض 

ر دراسته  بعنوان "العيش يف السجن خالل العص العبايس"، وقد رام التدقيق يف مسألة السجن والسجناء خالل الفرتة املشار إليها، وصدَّ

باإلشارة إىل الصعوبات التي تعرتض الباحث قائاًل: "تندر اإلشارة إىل يوميات السجون يف العالم اإلسالمي خالل العص الوسيط من قبيل 

بنية السجن، والعناية املادية بالسجناء، وأوضاع معيشتهم ومصريهم.. إلخ")15). وحاول تيليي الرتكيز يف بحثه يف كّل ما يخص السجن 

والسجناء من قبيل اللباس، والطعام، والنظافة، واملدة الحبسية. وكانت لدراسته أهمية يف هذا املوضوع.

وللباحث تيليي مقاالت أخرى تتناول املؤسسة السجنية منها "الُسلطة القضائية واستقالل القضاء خالل العص العبايس")16)، وفيها 

تناول بعض القضايا التي تخص السجناء. كما أّنه كتب يف موضوع العدالة خالل القرون اإلسالمية األوىل، متطّرًقا إىل بعض القضايا 

الخاصة بالسجن؛ كاملدة الحبسية، وإمكان لقاء السجني زوجَته، ُمحياًل يف معلوماته عىل كتاب الخصاف الذي أرشنا إليه من قبُل.

وأورد نشاط يف محور تنظيم السجون معلومات تخص املقدمات التي ُعومل بها السجناء قبل الزجِّ بهم يف أتون السجن، وأطلق 

عىل هذه املرحلة "ما قبيل السجن"، وهي تتجىل يف عملية الجلد، والتكبيل، والطواف ببعضهم يف أحياء املدينة، معتمًدا يف ذلك عىل 

املراحل  قائاًل: "ال نستبعد حضور  السابقة  الفرتات  تعميم هذا األسلوب عىل  الوطايس )ص 74(. وحاول  العص  الوزان خالل  إشارات 

13 عبد الله العروي، مفهوم التاريخ، ط 4 )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 2005(، ص 35.

14 املرجع نفسه.

15 MathieuTillier,"vivreenprisonál'époqueabbasside,"journal of the economic and social history of the Orient, (2009),no.52,pp.635 - 659.

16 Mathieu Tillier, "Judicial Authority and Qadi's Autonomy under the Abbasids," Al-Masaq,vol.26,no.2 (2014),pp.119 - 131.
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ذاتها يف تاريخ املغرب األقىص الوسيط" )ص 74(. وإن كان التعميم بإطالق يضعنا تجاه إشكالية الحسم يف موضوع يحتاج، يف إثباته، 

إىل الوثيقة التاريخية املؤكدة للحوادث املراد تدوينها. وال شك يف أّن غياب وثائق يف هذا املجال تثري عّدة صعوبات، وتدفع الباحثني إىل 

الخروج باستنتاجات تعتمد ُبعَد املقابلة واملقارنة.

يقحمنا كتاب الباحث نشاط يف الحارض ومآسيه الحقوقية من خالل إشكاليات املايض وتمثالته الراهنة. ومن اإلشارات املهمة 

يف هذا الشأن ما أورده بخصوص أماكن السجن من خالل قوله: "لم يقتص سجن الخارجني عن الحكم باملغرب األقىص الوسيط عىل 

الدور، بل استعملت الُحفر ألداء الوظيفة ذاتها، حيث أمر عامل مرابطي بتقييد أحد السجناء خالل العص املرابطي وُحمل إىل السجن، 

لوًحا وأمر رجااًل أن يجلسوا عليه؛ وكانت تلك الحفرة عبارة عن مطمورة  بالحبل يف ُحفرة وجعل عليها  ه  وَجعل عىل رجله كبلني ودالَّ

عميقة" )ص 78 - 79(. ولنا أن نتساءل عن عدد الُحفر واألخاديد والقاعات املظلمة التي تعّج بالخصوم السياسيني - يف زمننا الراهن - يف 

املعتقالت الرسية لسجون الرأي السيايس بالعالم العريب، ويف أقبية االستخبارات األمريكية )سجن غوانتانامو نموذًجا(.

من جانب آخر، تطرَّق الباحث إىل عمليات الذبح وقطع الرؤوس. وكان الحسني بولقطيب قد ذكر هذه العمليات يف دراسته  "نظام 

العقوبات والسجن باملغرب الوسيط"، وتعرض لتقنية قطع الرؤوس التي كانت هي التقنية السائدة خالل العص الوسيط، عىل غرار تقنية 

تعليق رؤوس الثُّوار عىل رشفات أسوار املدن، ويف الساحات العمومية. فمثل هذه التقنيات، بحسب بولقطيب، كانت من األمور املألوفة 

ا البن عذاري ذكر فيه أّن املأمون عّلق عىل أسوار مراكش "نحو أربعة آالف رأس وكان زمن القيظ،  يف ذلك العص املذكور، وقد أورد نصًّ

فشكا الناس روائحها للمأمون. كما شاعت تقنية اإلحراق يف مشهد علني شبيه "بالهولكوست" الجماعي الذي كان يتعرض له السحرة 

والهراطقة يف أوروبا الوسيطية. ويجدر التذكري يف هذا الصدد بأّن باب املحروق بفاس حمل هذه التسمية بسبب إحراق الخليفة يوسف 

املوحدي أحَد معارضيه يف وسطه.

ناقش الباحث َسجن أعالم وسياسيني بارزين، ونودُّ اإلشارة إىل مجموعة من الفرضيات التي أوردها بخصوص َسجن لسان الدين 

بن الخطيب وقتله )ص 62(، ومن بينها قضايا شخصية ودنيوية، كما أورد ُتهًما سياسيًة عىل لسان القايض البناهي تقول إّن ابن الخطيب 

خان وطنه األندلس. وإذا كان الباحث أوجز التهم السياسية املوجهة إىل ابن الخطيب، فإّن هذا الكاتب عرّب يف بعض فصول كتاباته عن 

موقفه السيايس بوصفه مثقًفا من حكم ملوك الطوائف؛ إذ يقول يف قول رصيح إّن "أهل األندلس من االنشقاق واالنشعاب واالفرتاق 

إىل حيث لم يذهب كثري من أهل األقطار مع امتيازها باملحل القريب والخطة املجاورة لعباد الصليب، ليس ألحدهم يف الخالفة وارث 

وال يف اإلمارة سبب، وال يف الفروسية نسب، وال يف رشوط اإلمامة مكتسب، اقتطعوا األقطار، واقتسموا املدائن الكبار")17). وهو قول 

سيايس خِطر وجريء ألحق به األذى والقتل والتنكيل.

لقد انتقد ابن الخطيب مسألًة حساسًة يف املمارسة السياسية يف تاريخ املسلمني. وال شك يف أّن أغلب املحن التي تعرض لها املثقفون 

املسلمون - فقهاَء وفالسفًة - نتجت من املسافة النقدية التي كانت تفصلهم عن الُسلطة وما ارتبط بها من بيعة ومعارضة. وقد أثار الباحث الجابري 

ِمَحن املثقفني املسلمني وخصَّ نماذج محددة بالتحليل واالستنتاج، منها شخصيَتا ابن حنبل وابن رشد. وتوصل بعد تمحيص النصوص والوقائع 

واملقابلة بينها إىل دور البعد السيايس يف نكبتهم وامتحانهم. ُيضاف إىل ذلك أّن ِمَحن العلماء يف العصور الحديثة )املوىل إسماعيل نموذًجا، 

وقضية تجنيد الحراطني يف جيش العبيد، وموقف بعض العلماء املعارض لذلك( مرتبطة باملوقف السيايس. وضمن هذا السياق نرى أّن "التهم 

الفقهية" و"امللذات الدنيوية" لم تكن عىل وجه الحقيقة عاماًل حاسًما يف نكبة ابن الخطيب، وأّن املوقف السيايس الصيح من ُسلطة بني األحمر 

ل بسجنه ثم اغتياله، بخاصة بعد وفاة السلطان املريني أيب فارس عام 774ه، وقد حمى ظهره من أعدائه يف حياته. ومن ملوك الطوائف عجَّ

17 لسان الدين بن الخطيب، أعمال األعمال فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم، ليفي بروفنسال )محقق(، ط 2 )بريوت: دار املكشوف، 1956(، ص 144.
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ختم الباحث مقالته بقوله: "ال تعدو أن تكون هذه املحاولة للتأريخ للسجن والسجناء باملغرب الوسيط، ومالمسًة لهذا املوضوع 

يسمى  يف ما  واألرقام  اإلحصاءات  إشكالية  أثار  وقد  ومراقبة" )ص 118(.  متابعة  إىل  حاجة  يف  تبقى  جوانبه  من  فالكثري  الشائك. 

ك يف ما ورد من أرقام تخصُّ عدد الوفيات يف السجون األموية زمن الحجاج )ص 120(، وهو إشكال  بالديموغرافيا التاريخية، وشكَّ

يحتاج إىل تمحيص ونظر.

وملَّح الباحث إىل إشكال أوردناه سابًقا بخصوص األرسى، ونسبه إىل املرحوم بولقطيب؛ إذ َتِرد إشارة تتعلق بقيام املنصور باستخدام 

ل فيه الباحث األسباب والفرضيات التي  أرسى معركة األرك يف بناء سور مدينة الرباط، ويف مسجد حسان )ص 121(، وهو جانب لم ُيفصِّ

ا يف موضوع السجن والسجناء، ومن خاللها يمكن رصد أهّم الوظائف التي أنيطت  أثرناها من قبُل. فعملية األرس ُتعدُّ محورًا أساسيًّ

بسجناء املغرب األقىص خالل العص الوسيط.

السجن  بمؤسسة  التعريف  من  التاريخية،  اإلشارات  قلة  من  الرغم  عىل  نته،  مكَّ ممّيزة  علميًة  جرأًة  نشاط  الباحث  امتلك  لقد 

والسجناء باملغرب األقىص الوسيط، وهي جرأة مطلوبة يف هذه املعارف التاريخية املبهمة وامللغومة. كما أّنه تمكن من نسج خيوط دقيقة 

نه من معرفة الحارض بلغة املايض، عىل الرغم من  يف منهج استقرايئ متميز ملوضوع شائك وحساس، وقّدم للقارئ مادًة أوليًة دسمًة ُتمكِّ

قلة املعلومات وتناثرها يف كتب التاريخ العاّم، وكتب النوازل، والقضاء والحسبة. ولكْن ظلت بعض اإلشكاليات معّلقًة ويف حاجة إىل بحث 

وتمحيص؛ من قبيل غياب موضوع املرأة سجينًة، إضافًة إىل أّننا ال نجدا أثًرا ذا باٍل ألهل الذمة واملرتزقة يف صفحات هذا الكتاب.

لكّن الباحث أطنب يف ذكر تفاصيل العنف السيايس والتنكيل بالخصوم )املعتمد بن عباد نموذًجا( خالل مراحل ُحكم الدول العصبية 

ش من خالله املوضوع الرئيس )السجن والسجناء(. ثّم إّنه اكتفى بنقٍل وصفيٍّ ملحاور املوضوع؛ فغاب السؤال  باملغرب األقىص عىل نحٍو همَّ

اإلشكايل الذي نجد بعض مالمحه لدى الباحث بولقطيب عندما ناقش الخلفيات التي دعت الُسلطة الحاكمة إىل عمليات الذبح، وقطع 

الرؤوس، وغريها. وضمن هذا السياق يقول بولقطيب: "ومهما يكن من أمر، فإّن برْت األعضاء كان يهدف من ورائه مبتكروه إىل نقش 

الجريمة عىل جسد "الجاين" تذكريًا له ولغريه بالحضور الدائم للُسلطة. أّما عقوبة جّز الرأس فهي تمتح من تراث املغرب األقىص القديم، 

مها. وفضاًل عن ذلك، فإّن مرجعية الرأس يف  فالـ 'الفتنة' يف هذا الرتاث يتمُّ القضاء عليها بقطع رأسها، والرأس هنا ال يعني سوى رأس متزعِّ

الرتاث اإلنساين عامًة تعني العقل املُدبِّر، إذ العقل أو الرأس هو الجهاز املتحكم يف بقية األعضاء، وبشلِّه ُتَشلُّ تلك األعضاء")18).

عىل الرغم مّما ذكرناه بشأن كتاب الباحث نشاط، فإّنه يشتمل عىل مادة تاريخية مهمة أحسبها أّول مقاربة تاريخية حقيقية ملسألة 

بالنظر إىل الِجدة التي طبعت مضمونه  السجن والسجناء باملغرب األقىص الوسيط، وحريٌّ باملهتمني االلتفات إىل الكتاب ومحتوياته 

وإشكالياته. وننتظر منه، ومن املؤرخني والدارسني العرب، مزيًدا من البحوث املتميزة يف مواضيع مماثلة.

18 بولقطيب، ص 25.
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* متخصص بتاريخ الجزائر، جامعة األمري عبد القادر - الجزائر.
Historian of Algeria based at the Emir Abdelkader University, Algiers.

كانت مذكرات الصادق هجرس منتظرة منذ مّدة طويلة ليس فقط ملا سريويه عن حياته وحياة الجزائر، بل وأيًضا لقدرته عىل 
متابعة الخطاب التاريخي للحركة الوطنية، ولكونه أحد الذين صاغوا وثائقها وبياناتها.

جــرى الرتكيــز يف هذا الجزء األول من املذكرات عىل ســنوات األربعينيات من القرن العشين، لحظــة تاريخية مكثفة ليس 
يف حياة األّمة الفرنســية وإمرباطوريتها فحسب، بل وأيًضا بالنسبة إىل الجزائريني خاصة. ألنّها مثّلت حالة يقظة انتابتهم 
ودفعتهــم إىل االنخراط يف العمل الســيايس واالجتامعي الذي يعرّب عن الوطن من حيث هو فكرة مســتقلة ومفهوم 
مرشــح دامئًــا إىل أن يَُقوم ويتَقــوَّم عىل خصائص الذات ومحددات األّمة والشــعب. فقد انبلجت فكــرة الوطن وحثّت كافّة 
النخــب الوطنية عــىل رضورة البحث عن مقدراته ومقّوماته. وكانت ســنوات األربعينيات عىل ما يــرى ويتذكر املؤلّف هي 

السعي إىل بلورٍة وتوضيٍح للمضامني التي تقوم عليها عنارص األّمة والدولة يف الجزائر.

كلمت مفتاحية: الجزائر، فرنسا، االستعامر، الثورة التحريرية، الحركة الوطنية

The memoirs of Sadek Hadjeres have long been awaited, not only for what they reveal about his life and the history 
ofAlgeria,butalsofortheabilityoftheauthor,oneoftheauthorsofthenationalistmovement’s.Bornin1928, in 
the Kabylie, Hadjeres attended medical school at the University of Algiers in the late 1940s.In1944 he joined the 
AlgerianPeople’sPartyandwaselectedin1948 as head of the university branch of the Movement for the Victory 
ofDemocraticFreedoms,whichwasthelegalcoverforthePeople’sParty.Heleftthepartyin1949, during what 
wasthenknownastheBerberCrisis.In1951, he was elected president of the Muslim Student Association of 
North Africa before changing allegiances in the very same year and joining the ranks of the Algerian Communist 
Party,eventuallybecomingamemberofthecentralcommittee.DuringtheWarofLiberation,thepoliticalbureau
inthepartyputhiminchargeoforganizingandcoordinatingtheAlgerianFightersforLiberationmovement.
After independence, Hadjeres remained a leftist and remained in the political opposition within his new party, 
theSocialistVanguardParty.Hadjeres’memoire,especiallythefirstpartdepictingthe1940s, portray a period 
that represented an awakening for Algerians, one that got them involved in social and political work toward 
self-determination.

Keywords:Algeria,France,LiberationMovements,NationalMovement.
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كتابة املذكرات يف األوضاع الصعبة مثلما هو عليه الوضع يف الجزائر يف الوقت الراهن، هي نوع من النضال، يتجشم أصحابها 

عناء البحث عن اللحظة املناسبة التي قّلما تتوافر، كما تتطلب تقيص املايض، املايض االستعماري الذي يعاند وال يريد أن يميض. فقد 

الصادق  واملثقف  املناضل  لكّن  عنه.  الذات  فصل  صعوبة  هنا  ومن  الرأسمايل،  االستعمار  سياق  يف  واملعارص  الحديث  التاريخ  ل  تَشكَّ

هجرس تمّكن إىل حد كبري من تجاوز هذه العقبة بعدم اقتصاره عىل رواية الحوادث والوقائع واملواقف، بل تحىل بروح النقد وبأسلوب 

تحلييل تاريخي أضفى نوًعا من الصدقية واملعقولية عىل ما جرى يف أربعينيات القرن العرشين يف الجزائر املستعَمَرة. أّما عندما يّص املؤلف 

واملناضل الصادق هجرس عىل كتابة املذكرات حّتى ويف سياق "حرب أهلية" يف جزائر التسعينيات القرن املايض، فإّن األمر يصبح بطولة 

لإلدالء بالحقيقة يف ظروف مناوئة لها تماًما.

الحقيقة أّن مذكرات الصادق هجرس كانت منتظرة منذ مّدة طويلة، ليس فقط ملا سريويه عن حياته وحياة الجزائر، بل وأيًضا 

لقدرته عىل متابعة الخطاب التاريخي للحركة الوطنية، ولكونه أحد الذين صاغوا وثائقها)1) وبياناتها. املناضل الصادق هجرس من مواليد 

1928 يف منطقة القبائل، تابع مساره التعليمي من االبتدايئ إىل الجامعي إىل أن تخّرج طبيًبا نهاية األربعينيات. انخرط عام 1944 يف 

عبة الجامعية لحزب انتصار الحريات الديمقراطية الغطاء الرشعي لحزب  حزب الشعب الجزائري، وانتخب عام 1948 مسؤواًل عن الشُّ

1951، انتخب رئيًسا لجمعية الطلبة املسلمني  1949، بسبب ما عرف باألزمة الرببرية. وبداية من عام  الشعب. ورسعان ما غادره عام 

لشمال أفريقيا بفضل أصوات طلبة أنصار حزب انتصار الحريات الديمقراطية، وحزب االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، وجمعية 

العلماء املسلمني الجزائريني. يف عام 1951، غرّي توجهه وانخرط يف الحزب الشيوعي الجزائري وأصبح عضًوا يف لجنته املركزية. خالل 

َحّرر وتنسيقها. وبقي الصادق  سنوات حرب التحرير، َعَهد إليه املكتب السيايس للحزب تنظيم حركة املناضلني الجزائريني يف سبيل التَّ

ا إىل ما بعد االستقالل، والزم املعارضة السياسية يف إطار حزبه الجديد "الطليعة" الذي أسسه عقب انقالب الجيش عىل  هجرس يسارًيّ

الرئيس بن بلة عام 1965، ثم عاد اسمه إىل املشهد الجزائري العام بعد بداية ما عرف بالتعددية نهاية الثمانينيات.

ا بعد االستقالل، ما يحّفز عىل قراءة مذكراته عىل أنها شهادة  ا زمن االحتالل وبقي يساريًّ هذه مذكرات مناضل جزائري كان يسارًيّ

مناضل ومجاهد مخلص لقضيته ومبدئه، وأّن ما يكتبه يتمّتع بالكثري من الصدقية. ألّن ما كان يعّد صحيًحا لم يتنكب له، بل بقي يراه 

كذلك عن وعي صادق إىل أن حانت كتابة شهادته عن عصه. كما أّن قيمة هذه املذكرات وأهميتها جاءت من كاتب ومثقف يدرك منذ 

البداية أّن رشوط رواية الشهادة تقتيض التَّقيد باملسافة النقدية التي يجب أن تفصل بني الذات واملوضوع، ناهيك عن الوعي برضورة 

1 نذكر أهم الوثائق التاريخية التي كتبها الصادق هجرس مع زميليه يحي حنني وحسني بن مربوك، نهاية األربعينيات وبداية الخمسينيات، والتي وردت تحت عنوان 

l'Algérie vivra باسم مستعار "ايدير الوطني" للكّتاب  le problème algérien يف سبعة كراريس، ودراسة مستقلة قبل ذلك "الجزائر سوف تعيش"  "مشكلة الجزائر" 

املناضلني أنفسهم.
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ال شاهد  تقليص األساطري التي تطارد دائًما الكاتب وهو يكتب أو يروي شهادته. ولعّل التماسه املساعدة من الباحثة واملؤّرخة مليكة رحَّ

النحو الذي صدرت  الكاتب عىل ترتيب املذكرات وتنقيحها وإخراجها عىل  ا ساعد  ا وتوثيقيًّ الباحثة عوًنا علمًيّ له  عىل ذلك. فقد قّدمت 

عليه. فقد كان لها النصيب الوافر يف مالزمة املؤّلف وضبط خيط الرواية وتحديد سياقاتها وترتيب فصول الكتاب وفقراته والوقوف عىل 

الحقائق والوقائع والشخصيات التي وردت يف املذكرات، كما وضعت لها مسك ختام ملزيد من التوضيح والتنويه بالعمل.

يقّدم املناضل واملثقف الجزائري الصادق هجرس، يف هذا الكتاب، الجزء األول من مذكراته التي تناول فيها فرتة ما بني 1928 تاريخ 

ميالده، و1949 تاريخ نشوب األزمة الرببرية، عىل أن يتناول يف أجزاء الحقة باقي مساره النضايل والفكري. فقد جاء يف مقدمة الكتاب أّن 

املحاور املقبلة التي ستصدر تشمل املوضوعات التالية:

ӵӵ.أزمة الوطنية الجزائرية عام 1949، نموذج االنحرافات القادمة

ӵӵ.معارك ودروس للحركة االجتماعية والحزب الشيوعي الجزائري تحت االستعمار وبعد االستقالل

ӵӵ.كفاح حزب الطليعة االشرتايك ومشاكله يف مواجهة الرتاجع عىل الصعيد الوطني والدويل

ӵӵ.مختارات من نصوص ومداخالت قيِّمة

أربعينيات القرن العرشين... أو بداية سياق يقظة الوعي الجزائري

كانت سنوات األربعينيات من القرن العرشين لحظة تاريخية مكّثفة ليس يف حياة األّمة الفرنسية وإمرباطورتيها فحسب، بل وأيًضا 

بالنسبة إىل الجزائريني خاصة. لقد مّثلت حالة اليقظة التي انتابتهم ودفعتهم إىل االنخراط يف العمل السيايس واالجتماعي الذي يعرّب عن 

م عىل خصائص الذات ومحددات األّمة والشعب. فقد انبلجت فكرة  الوطن بصفته فكرة مستقلة ومفهوًما مرّشًحا دائًما إىل أن َيُقوم ويتَقوَّ

الوطن وحّثت كافة النخب الوطنية عىل رضورة البحث عن مقدراته ومقّوماته. وكانت سنوات األربعينيات، عىل ما يرى ويتذكر املؤلف، 

هي السعي إىل بلورٍة وتوضيٍح للمضامني التي تقوم عيها عنارص األّمة والدولة يف الجزائر.

عاشت الجزائر سنوات األربعينيات بكّل ما حملت من زخم وعنفوان الحرب العاملية الثانية، بداياتها وسياقاتها وتداعياتها ويف صلة 

مبارشة مع الحرب. ليس فقط ألّن اآلالف من الجزائريني املسلمني شاركوا فيها وعانوا ويالتها، بل وأيًضا ألّن الجزائر العاصمة صارت 

لسنوات مركز قيادة أركان املقاومة الفرنسية بزعامة الجرنال Charles de Gaulle  محرر فرنسا من جحافل الجيش النازي وحلفائه. وتّم 

اه يف مظاهر نضال التنظيمات  عىل إثر ذلك تكريس فكرة التحرير يف الوعي الجزائري. وهو الوعي الذي راح الصادق هجرس يتقصَّ

والتشكيالت االجتماعية واملهنية والسياسية ونشاطها وعملها، عىل قدر ما تستطيعه وتقدر عليه.

الحرية  وُمُثل  بقيم  الجزائريني  وعي  امتلكت  تاريخية  لحظة  واملعنى  بالفعل  كانت  ألنها  األربعينيات  سنوات  عىل  املؤلف  وقف 

والعدالة والرشعية الدولية، كما أنها كانت أيًضا من جانب الفرنسيني محطة تاريخية كربى ومفصلية بني عهدين عهد املقاومة وإمكانية 

تحقيق األمل الفرنيس وعهد "التعاون" مع النظام النازي والخيبة الفرنسية. وبكلمة واحدة ذات املعنى الواحد كانت األربعينيات عص 

النضال األممي، فكّل قوات العالم وشعوبه وجدت نفسها يف جبهات القتال األوروبية، وكلها تأّثرت بهذا القدر أو ذاك بما كان يجرى 

يف حينه وما سيطرأ من تداعيات ومضاعفات. ففي الجزائر، شهد الوضع العام تعّقًدا تداخل فيه الداخيل بالخارجي، والوطني باألممي، 

إىل حد يصعب معه رسم الحدود واملعالم بينها. ولعّل أبرز مظاهر هذا التعقيد يف الجزائر تداخل املجال االجتماعي واملجال السيايس يف 
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لحظة زمنية فارقة، عرّبت عن أزمة النظام الكولونيايل برمته، ودعته إىل واجب تصفيته، ليس من الشعوب املستضعفة واملحتلة فحسب، 

بل وأيًضا من داخل الدول االستعمارية ذاتها.

حول األثر البادييس أو قوة اإلصالح الجتمعي

يف تقدير وتقييم ملا بعد االستعمار وما بعد الحركة الوطنية، انتبه املناضل هجرس إىل أّن سنوات األربعينيات، أساس يقظة الوعي 

فيها، هو األثر البادييس يف حياة املجتمع الجزائري املتأهب إىل امتالك مصريه وتقريره يف أفق من فكرة االستقالل والسيادة. فقد ترك 

ا يف حينه،  ابن باديس اإلنسان واملصلح املثقف تراًثا رسى يف حياة الناس، وانساب يف املجتمع بسالسة وعفوية، لم يكن ظاهرًا ومرئًيّ

لكنه رتَّب أثره بصورة واضحة يف صلة الجزائريني بالسلطة االستعمارية. وهذا ما توقف عنده املؤلف بالرشح، وخصص له الفصل التاسع 

الذي ركز فيه عىل البعد االجتماعي لفكر ابن باديس ونشاطه. ولعّل أّول تجليات األثر البادييس هي مسألة الديني والسيايس التي كانت 

تهّم التيارات اليسارية، ولم تكن لتقوى عىل خوضها وفق إشكاليتها الحقيقة، أي البحث يف الدين والبحث أيًضا يف السياسة أو الدولة. 

فقد تبنّي أّن قوة الفعل االجتماعي تؤدي يف الحالة االستعمارية إىل تغيري النظام السيايس القائم، ويمكن أن يجّره إىل تعديل يف املركز 

القانوين واإلداري للسكان. إّن الرتكيز عىل النشاط اإلصالحي الذي اضطلع به ابن باديس يف إطار جمعية العلماء، هو من النوع الذي 

يندرج يف رؤية، وينطوي عىل منهج، ويمتد يف اآلفاق، ألنه من وحي الواقع املجتمعي والبرشي، يتواصل مع التاريخ يف أبعاده الثالثة.

وقف املؤلف واملناضل هجرس عىل البعد االجتماعي والواقعي والعميل للنشاط الديني والرتبوي والتهذيبي يف مساعي ابن باديس 

التنشئة االجتماعية إاّل وكان البن باديس أثر فيها، ولعّل عىل رأسها الكشافة  ومواقفه وآرائه. ففي جميع املجاالت التي كانت توّفر 

اإلسالمية التي كانت التنظيم الذي تعّلم فيه هجرس وأصدقاؤه ألفباء حب الوطن وقيم اإلسالم السمحة وروح التعاون وأصول البذل 

والوفاء. ويف هذا التكوين الكشفي كانت اإلحاالت عىل كتابات ابن باديس وآرائه وتجربته مادة للتوضيح وتكريس الدرس املعنوي. ولعّل 

أقوى هذه الدروس لحظة الوقوف ألداء األناشيد الوطنية التي كان الشباب الجزائري يرددها عن ظهر قلب، بكل ما يملك من فيض 

املشاعر والتماهي مع لحظاتها املؤثرة. وعليه، وعىل وفق املقاربة وطريقة معاينة الوقائع، يفصح املناضل الصادق هجرس عن فعالية 

النظام الكشفي يف حياة الشباب املتأهب إىل االنخراط يف مسار التحرر العام وتحديد مصري الجزائر. فقد كانت الحياة الكشفية هي املدى 

الذي يتحرك فيه الشاب الجزائري، وتربز فيه قدراته التي تتفق حتًما مع تخليص الجزائريني من الهيمنة والسيطرة واالستغالل. وكلها 

مثالب تأىب أن تتماىش مع النظام الكشفي وروحه التنظيمية والرتبوية وقيمه العملية واملعنوية.

فكرة التحرر والنعتاق قبل الستقالل

من بني اعرتافات الكاتب وشهاداته، أّن مفهوم االستقالل الذي كان متداواًل يف أربعينيات القرن املايض لدى الجزائريني مفهوم 

شعبوي، غامض يلّفه الخيال أكرث من اإلدراك العميل له، والبحث املتواصل يف وسائل تحقيقه، أو رصد إمكانياته الذاتية لدى املجتمع 

الجزائري. ما كان يراه املناضل الجزائري ويسعى إليه هو التحرر من براثن االستعمار، وتحسني وضعية اإلنسان األهيل إىل مواطن 

جزائري، تحكمه قوانني الجمهورية. فطوال األربعينيات، وهي لحظة الوعي بقيمة الوطن، لم يجر التفكري يف مضمون االستقالل، وال 

يف مفهومه الذايت املستقل البعيد عن مؤسسات السياسية واإلدارية واألمنية واالجتماعية يف الجزائر، ال بل كان يتّم التفكري يف التحرير 

مرشوع  غياب  بسبب  طوباوية  فكرة  االستقالل  كان  الحًقا.  االستقالل  تحقيق  يتّم  بها  أّن  واملؤكد  املؤسسات.  هذه  داخل  واالنعتاق 

الوطنية  الحركة  السياسية واأليديولوجية بني أطراف  مجتمعي جزائري. ولعّل هذا ما كان يغذي الصاعات واملماحكات والسجالت 
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وعنارصها، إىل أن حانت لحظة الثورة التحريرية التي كانت يف جانب كبري منها تنفيًسا عن احتقان سيايس، الزم الحركة الوطنية بعد 

حوادث أيار/ مايو 1945.

خامتة

نختم بعرض أهّم ما جاء يف هذا الجزء األول من مذكرات الصادق هجرس، بإطاللة عىل ما جاء يف محتوياته: من عقد إىل عقد، 

وبذور وثمار األفضل والسيئ، وطفولتي، ومدرسان: التعليم العريب والفرنيس، وسنوايت األوىل يف التدريس: التعليم املتوسط والكوليج يف 

مدينتي املدية والبليدة، واالنطالقة الكربى للحركة الجمعوية، واالنبثاق القوي للسيايس من خالل السوسيولوجي والثقايف، وتطّورات 

وتساؤالت أوىل: 1944 - 1946، يف ثانوية ابن عكنون، وعيل لعيماش، الثقافة والسياسة بني النشاط والنضج، وحول فكر ابن باديس: 

1946 - 1948 الجامعة والبلد العميق: ربيع 1949 واندالع األزمة يف الوسط الطاليب.



يعقــد املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات املؤمتر الســنوي للعلــوم االجتامعية واإلنســانية 
يف شــهر آذار/ مــارس مــن كّل عــام. وقــد جــرى يف دورة املؤمتــر الســنوي 2016/2015 التــي تُعقــد 

يف الفــرتة 12 - 14 آذار/ مــارس بالدوحــة - قطــر، تحديــد موضوعــني، وهــام:

سؤال الحرية يف الفكر العريب املعارص

 املدينة العربية: تحديات التمدين يف مجتمعات متحولة

وباقرتاٍن مع املؤمتر السنوي للعلوم االجتامعية واإلنسانية، وبهدف تشجيع الباحثني العرب 
داخل الوطن العريب وخارجه عىل البحث العلمي الخاّلق واملبدع، يف قضايا وإشكاليات تهمُّ 

صريورة تطور املجتمعات العربية وبنيتها وتحوالتها ومساراتها نحو الوحدة واالستقالل 
والدميقراطية والتنمية اإلنسانية، أنشأ املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات جائزًة خاصة 

بالباحثني باسم:

الجائزة العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية لتشجيع البحث العلمي
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تهدف هذه املراجعة إىل تقديم مجمع وثائقي صدر ضمن مشورات مركز األبحاث يف التاريخ والفنون واألبحاث اإلسالمية 
بإســطنبول، مــن خالل قــراءة يف الوثائق العثامنية عن البالد العربية زمن الســلطان ســليامن القانوين. وتســتحرض هذه 
القراءة خصوصية هذه املرحلة، من حيث إنها بداية لرتكيز الســلطة العثامنية عىل البالد العربية. وقد اختارت هذه الورقة 
عــرض هذه الوثائق، ليس من خــالل التصنيف املوضوعايت الذي اعتمده النارش، ولكن من خــالل عالقاته مبختلف املجاالت 
الجغرافية التي تناولتها. والغرض إبراز مكانة هذه املجاالت بالنسبة إىل الدولة العثامنية من جهة، والوقوف عند اختالف 

أولويات الدولة العثامنية بحسب هذه املجاالت من جهة أخرى.

كلمت مفتاحيّة: بغداد، البرصة، األحساء، مكة، املدينة املنورة، حلب، تونس، طرابلس الغرب، الجزائر، فاس )املغرب(، 

سليامن القانوين، الربتغال، البحر األحمر.

This review aims to provide an overview of a series of documents which were released as part of a publications 
seriesby the IstanbulResearchCentre for IslamicHistory,ArtandCulture, specifically,aseriesofOttoman
documentsontheArabregionsduringthereignofSuliemanI("theMagnificent").Thesedocumentshighlight
thespecialnatureof that specificera,whenOttomanrule in theArabdomainswascentralized.Thespecific
documents considered here were chosen primarily for their relation to the variety of geographical topics which 
theyaddress.Theauthor'saiminfocusingonthispointistounderscoretheimportanceofsuchareasofstudy
to the Ottoman Empire, by understanding the importance which the Sublime Porte attached to various domains 
ofstudy.

Key words: Baghdad, basra, Al Hassa, Mecca, Medina, Aleppo, Tunis, Tripoli (Libya), Algiers, Algeria, 
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الوثائق  يف  العربية  البالد  سلسلة  من  الثالث  املجلد  صدر  بإسطنبول،  والثقافة  والفنون  للتاريخ  األبحاث  مركز  منشورات  ضمن 

العثمانية. وقد خصص هذا املجلد للوثائق املتعلقة بأواخر عهد السلطان سليمان القانوين. وكان املركز قد نرش املجلد األول عن وثائق 

بداية القرن السادس عرش )2013(، والثاين عن وثائق النصف األول من القرن السادس عرش )2014(.

تتضمن املجلدات الثالثة وثائق يف غاية األهمية عن البالد العربية زمن حكم السلطانني سليم األول الفاتح ملص والعراق والشام 

)1512 - 1520( وسليمان القانوين )1520 - 1566(. ويبلغ العدد اإلجمايل لهذه الوثائق املنشورة حتى اآلن يف إطار هذا املرشوع ثالثمئة 

وسًتا وأربعني وثيقًة. لن نهتم يف هذا الباب بالحديث عن املجلدات الثالثة، بل سنحاول أن نقّدم للمجلد الثالث مربزين أهمية املنت 

الذي تم نرشه وبعض املالحظات بعد القراءة املتأنية لنصوص الوثائق التي يتضمنها.

362 صفحة من القطع الكبري، ويتضمن عالوة عىل املنت الوثائقي مقدمة كتبها مدير املركز، وإضاءة من صفحة  يقع املجلد يف 

واحدة كتبها مرتجم الوثائق ومعدها، باإلضافة إىل صور الوثائق وكشاف تفصييل يتضمن أسماء األعالم واألماكن الواردة يف املنت. وقد 

سلك فاضل بيات، معدُّ هذه الوثائق، طريقًة موحدًة يف التعامل معها؛ إذ قدم للوثيقة يف سطور وعرض نصها العثماين الرتيك إىل جانب 

ترجمتها العربية. وهي الطريقة املثىل يف تقديم النصوص الوثائقية.

يتكون املنت الوثائقي الذي يتضمنه املجلد من 135 وثيقة، وتتعلق بمختلف املجاالت الجغرافية العربية وهي موزعة كما ييل:

عدد الوثائقاملجال الجغرايف

39العراق بمختلف والياته البصة، وبغداد، والجزائر )يف الجنوب العراقي(

23مص

31مكة واملدينة

18الحجاز والخليج العريب

9واليات الشمال األفريقي

6حلب والشام

4القدس

5اليمن

ويالحظ من التوزيع الجغرايف لهذه املجموعة الوثائقية أن العراق يحظى بنصيب األسد منها، تتلوه مص ومكة واملدينة ومنطقة 

شبه الجزيرة العربية والخليج فحلب والشام والقدس ثم واليات الشمال األفريقي.

يعود السبب يف كرثة الوثائق املتعلقة بالعراق إىل الوضعية التي مرت بها مختلف والياته. فمن جهة، هناك الصاع الصفوي العثماين 

الذي بلغ أشده خالل العهد السليماين املتأخر؛ فقد جعله العثمانيون ضمن أولوياتهم خالل هذه املرحلة، ويبدو ذلك من خالل عدد 

الحمالت التي شنها سليمان القانوين وكان من الرضوري التحضري لهذه الحمالت عرب التنسيق مع والته يف بغداد والبصة )بناء القالع 

والحصون: وثيقة 3(. ومن جهة ثانية، لم يكن العثمانيون قد أحكموا قبضتهم عىل العراق، إذ كانت املنطقة تعرف بني الفينة واألخرى 

انتفاضات عشائرية جعلت من الرضوري أن تقوم الدولة العثمانية للقضاء عليها. ويبدو أن العراق أيًضا لم يكن قد استقر من الناحية 

اإلدارية فاضطرت اإلدارة املركزية إىل إعادة النظر يف التقطيع اإلداري )الوثيقتان الرابعة والخامسة(. وقد عالجت الوثائق املتعلقة بالعراق 
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أيًضا مسألة عالقة الحاكم باملحكومني؛ إذ تجاوبت اإلدارة العثمانية املركزية مع الشكاوى التي وصلت بشأن حاكم أربيل الذي فرض 

رضائب ال رشعية عىل السكان )الوثيقة 54( وقيام أمري السنجق ذاته بفرض العملة والسخرة عىل األهايل )الوثيقة 55(. ويظهر أن الدولة 

العثمانية كانت تسعى يف بداية عهدها يف بالد العراق سواء يف بغداد أو البصة أو غريهما إىل حل بعض القضايا اآلنية والحيلولة دون 

تكريس وضعية االستبداد؛ إذ تظهر الوثيقة 58 كيف عالجت اإلدارة املركزية الشكوى ضد اإلنكشارية يف النواحي والقرى التابعة لبغداد 

لقيامهم بالتجاوز عىل األهايل، واألمر بعدم السماح لإلنكشارية، كما تربز وثيقة أخرى، باستخدام اآللية التي استعملتها الدولة العثمانية 

لتقيص األخبار يف ما يتعلق باإلبالغ عما يمس األهايل من ظلم الحكام. وتفيدنا الوثائق املتعلقة باملجال العراقي )الوثائق 84 و86 و99( 

عن الوضعية املضطربة يف والية البصة والتي دفعت السلطان العثماين إىل التفكري بجدية يف القيام بحملة تضع حًدا للوضعية املضطربة، 

غري أن الوثيقة تربز أن الدولة العثمانية لم يكن لديها من املعلومات الجغرافية حول املجال ما يمكنها من حسم هذا األمر إذ تطلب 

الوثيقة من وايل البصة تقديم معلومات مفيدة يف هذا االتجاه تتعلق بأحوال املنطقة والتدابري التي يمكن اتخاذها وعدد الجند الالزم 

للقيام بالحملة ونوع األسلحة املالئمة )الوثيقة 101(.

وإىل جانب التفكري يف توجيه حملة عسكرية، سعت الدولة العثمانية إىل القضاء عىل االضطرابات التي عرفتها واليات العراق عن 

طريق الحظر االقتصادي؛ إذ منعت األحكام الصادرة عن الديوان العثماين إىل واليْي البصة وبغداد )الوثيقتان 71 و72( تزويد منطقة 

الجزائر يف الجنوب العراقي بالحديد والرصاص وآالت الحرب واملؤن الغذائية وتشديد الخناق عىل املتمردين أيًضا عن طريق سد جميع 

طرق االنتفاع من البالد.

ومن بني أهم ما تفيد به الوثائق املنشورة وله عالقة بالوضعية املضطربة يف العراق خالل هذه املرحلة هو عناية الدولة بصناعة 

األسلحة النارية؛ فحتى تتمكن الدولة من االستجابة لطلب وايل البصة للحطب والرتاب واألسالك الحديدية والقصدير لصب املدافع 

)وثيقة 103( أرسل الديوان العثماين أحكاًما مختلفة إىل وايل شهرزور )وثيقة 104( وإىل وايل ديار بكر )الوثيقة 105( للعمل عىل توفري 

كميات حطب شجر العرعر وإرسال املواد الداخلة يف صناعة املدافع. ولم تتوقف الدولة املركزية عند السهر عىل صناعة األسلحة بل سعت 

أيًضا لتعزيز أسطولها البحري من حيث السفن، عندما أصدر الديوان العثماين أحكاًما وأوامر إلرسال ما تحتاج إليه والية البصة من عدة 

لبناء خمس سفن، ويبدو أن هذا األمر كان مرتبًطا برضورة مواجهة أخطار البحر.

وتسري وثائق أخرى متعلقة بالعراق يف اتجاه الكشف عن بعض الجوانب االقتصادية وخاصة يف الجوانب املتعلقة بالعملة والسلع التي 

يحظر تبادلها يف العراق وخاصة يف املجاالت امللتهبة. هكذا تظهر الوثيقة 82 كيف أّن التجار امتنعوا عن التعامل بعملة السليماين التي كانت 

ترضب يف بغداد واإلرصار عىل التعامل بعملتي املحمدي والالري، وهو ما دفع اإلدارة العثمانية إىل املوافقة عىل سك العملتني ببغداد.

130 و131( بعض  )الوثيقتان  العثمانية  الوثائق  استنكرت  واقتصادًيا،  العراق سياسًيا  املتعلقة بضبط األوضاع يف  وعالوة عىل األمور 

الظواهر؛ فقد اعتربت إحدى الوثائق أّن رشب الخمر وانتشار ظاهرة رشبه بني أهل املناصب وأبناء مدينة بغداد أمر مخالف للقانون والرشع، 

ولهذا نجد الديوان العثماين يصدر قرارًا بمنع تناول الخمور ويعمم هذا القرار عىل العديد من واليات العالم العريب. وأعلن الباب العايل أنه لن 

يتسامح مع من يغضون الطرف عىل ما يسميه بالتجاوزات، ويف الوقت ذاته يدعو الُحكم إىل تجنب رشب الخمر عالنية من طرف غري املسلمني.

وتحتل مكة واملدينة مكانة مهمة ضمن هذا الرصيد الوثائقي، ويعود السبب يف ذلك يف نظرنا إىل األولوية التي أعطاها العثمانيون 

لألماكن املقدسة باعتبار إرشافهم املبارش عليها. وقد شملت الوثائق مواضيع تتعلق عىل الخصوص بقضايا البنية التحتية يف مكة املكرمة 

من جهة وتنظيم شؤون الحج من جهة أخرى.
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لقد عنى العثمانيون بكل شاردة وواردة تتعلق بالتجهيزات يف مكة، ومن ذلك مثاًل العناية بقنوات جلب املاء إىل املدينة؛ إذ صدر 

24 و25(. ويف  )الوثيقتان  إىل مكة  املياه من جبل عرفات  قناة  لبناء  املطلوبة  املستلزمات  بتوفري  للقيام  إىل وايل مص ودفرتدارها  األمر 

املوضوع نفسه، صدرت األوامر إىل والة الشام وحلب بإرسال عدٍد كاٍف من معلمي الحجر إىل مص ومنها إىل مكة الستخدامهم يف بناء 

قناة املاء الجارية إىل مكة )الوثيقتان 27 و28(. ويبدو أّن الديوان العثماين كان متابًعا لألمر عن كثب، فعندما تأخر وايل حلب، عىل ما 

يبدو، يف تنفيذ األمر صدرت أحكام لالستفسار أواًل عن وصول املعلمني )الوثائق 29 و30 و31(، واألمر باالستعجال يف إرسالهم ثانية. 

كما صدر األمر بتسديد نفقات بناء القناة من خزينة مص وتهيئة املستلزمات البرشية لها )الوثيقة 32(. وعالوة عىل االهتمام بقنوات جلب 

املاء، اهتم العثمانيون ببناء املنشآت الرتبوية يف مكة وإصالحها ترميمها، والتي أمر سليمان بإنشائها لطلبة العلوم الدينية وكلف أمري مكة 

باإلرشاف عليها )الوثيقتان 26 و39(. واملالحظ يف هذا الباب أّن الديوان العثماين اهتم بدقائق بعض األمور يف ما يتعلق بتجهيزات مكة 

واملدينة عندما نجد وثائق تتعلق بهدم املغسلة املوجودة قرب برئ زمزم والتي كانت تتسبب يف تدنيس الحرم )الوثيقة 22( وأخرى تتعلق 

بإغالق مراحيض بالقرب من الحرم امليك )الوثيقة 23(.

أما املوضوع الثاين الذي تعرضت له الوثائق املكية فيتعلق بالحج. وقد تراوحت مواضيع الوثائق املنشورة بني التحضري ملراسم الحج 

عن طريق غسل الكعبة، وهي العادة املتبعة منذ عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وتوفري الرشوط الالزمة لعملية الغسل وكسوة الكعبة )الوثيقة 21( 

وبني إسناد إمارة الحج املصية إىل أحد أمراء السناجق يف مص. وهذه الوثيقة ال يمكن أن تفهم إال يف ضوء الصاع املحتدم بني القافلة 

الشامية والقافلة املصية عىل الرغم من أن نظام القوافل الذي تم تبنيه كان من أجل تيسري أمور الحجاج أثناء الرحلة وأداء املناسك 

)الوثيقة 33(. كما تعرضت الوثائق املتعلقة بالحج إىل توفري كل السبل من أجل أداء املناسك يف أحسن األحوال ومن ذلك مثاًل الحرص 

عىل سالمة الحجاج وأمنهم عندما وجه الديوان العثماين حكًما بعدم استعمال الطريق بني البصة ومكة وإحالل طريق الشام ومص 

محله، وذلك لعدم سالمة الطريق املبارش وأمنه )الوثيقة رقم 36( ومن أجل توفري السكن الخاص بإقامة الفقراء من الحجاج )الوثيقة 34( 

وإصالح الطرقات املؤدية إىل الحرمني )الوثيقة 35(. وكان السلطان سليمان القانوين حريًصا عىل تلقي تقارير بمناسبة انتهاء كل موسم 

كما تبني ذلك الرسالة التي بعث بها الديوان العثماين إىل أمري مكة جواًبا عن تقريره بتاريخ جمادى الثانية 968ه - آذار/ مارس 1570م.

عيل  اإلمام  مشهدي  إىل  وزيارتهم  الصفويني  حج  تنظيم  بعملية  وتتعلق  الوثائقي  املجمع  هذا  يف  املدرجة  املهمة  الوثائق  ومن 

يف  الصفوية  الدعاية  إزاء  العثمانيني  تحفظات  وتعكس  خاصة  رمزية  أهمية  الوثائق  هذه  وتكتيس  عيل،  بن  والحسني  طالب  أيب  بن 

األماكن املقدسة.

من  هناك  بل  فحسب،  الحج  وأمور  التحتية  بالبنيات  العثمانية  الدولة  اهتمام  موضوع  عند  بالحرمني  املتعلقة  الوثائق  تقف  وال 

الوثائق ما تعرض ملوضوع التجارة يف البحر األحمر والتهديدات التي تقوم بها السفن الربتغالية للتجارة العربية يف موانئ البحر األحمر. 

وقد عملت الدولة العثمانية عىل تعيني أحد الرياس وجهزته بعرش سفن من السفن املجدافية الكبرية من أجل استتباب األمن يف مرفأ 

عدن )الوثيقة رقم 70(.

الدولة  زمن  العريب  النسيج  يف  مص  مكانة  إىل  يعود  ذلك  يف  السبب  ولعل  الوثائقي،  املجمع  هذا  يف  متميزة  أهمية  مص  وتحتل 

املجاميع  يف  إعفائها  دون  من  بمص  خاصة  وسجالت  دفاتر  العثماين  الديوان  كتبة  أفرد  عندما  املكانة  هذه  ترجمت  وقد  العثمانية، 

والسجالت العامة. فمص حارضة يف كل القضايا التي ترتبط بمختلف البلدان العربية كما يظهر يف الوثائق املتعلقة بالحرمني الرشيفني 

والشام واليمن سواء عىل املستوى السيايس أو عىل املستوى العسكري. فعندما قسم اليمن طلب الديوان العثماين من وايل مص أن يجند 

300 من جند اإلنكشارية وأن يبعث باملستلزمات املطلوبة لليمن )الوثيقتان 7 و8(. ويف االتجاه نفسه، تخرب وثائق هذا املجمع األوامر 
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قلعة  وبناء   )110 )الوثيقة  البحر األحمر  الربتغاليني يف  ملواجهة تحركات  السويس  السفن يف  بناء  الصادرة إىل وايل مص لإلرشاف عىل 

العريش ملنع البدو من اإلغارة عىل قوافل الحجاج )الوثيقة 111(.

األوقاف  هذه  تدبري  بأمر  العثمانيون  اهتم  فقد  العثماين،  الديوان  عند  األهمية  من  كبرية  درجة  عىل  املصية  األوقاف  كانت  وملا 

والسهر عىل حسن سريها ال سيما أنها تعرضت لتجاوز القائمني عليها وهو ما كان يعرضها للخراب. وقد سارعت الدولة العثمانية يف عهد 

السلطان سليمان القانوين إىل تتبع وضعية هذه األوقاف خاصة تلك التي تقع خارج املجال املصي يف الشام وحلب عن طريق إرسال 

مدققني ماليني )الوثيقتان 43 و44(.

وتعنى الوثائق املتعلقة بمص يف املجمع بالوضعية االقتصادية واالجتماعية، فقد كشفت الوثائق عن بعض ممارسات بعض الشيوخ 

عىل الرعايا واستيالئهم عىل أموالهم من دون وجه حق، سواء أكانوا مسلمني أم يهود )الوثائق 60 و61 و62( ومتابعة الديوان العثماين 

لهذه املمارسات وسعيه إىل الحد منها. كما كشفت الوثائق عن بعض الظواهر االقتصادية كتلك املتعلقة بتجارة العبيد والتهرب من دفع 

الرسوم عىل هذه التجارة التي كانت تعرف نشاًطا مطرًدا خالل هذه املرحلة التاريخية. كما تربز هذه الوثائق الطرق التي كان يستعملها 

تجار العبيد واالستظهار بالجنود املرافقني للخزينة للتهرب من دفع الرسوم )الوثيقتان 80 و81(.

وأما يف ما يتعلق بشبه الجزيرة العربية فتقف الوثائق عند مجالني جغرافيني األول يتعلق بالقطيف والثاين باألحساء. وسواء تعلق األمر 

بالقطيف أو األحساء، فإن املواضيع تكاد تتشابه، ويرتبط بعضها بمسألة العالقة بني الحكام واملحكومني؛ فقد استبد بعض حكام األحساء 

وسلبوا املحليني أراضيهم مما أدى إىل هجرتهم وترشدهم يف البصة والبحرين وعمان، فرفعوا شكوى إىل الديوان العثماين الذي استجاب 

لشكواهم وبعث بحكم إىل وايل اإلحساء للسهر عىل اسرتداد ما ضاع منهم )الوثيقتان 11 و12(. وحدث األمر نفسه عندما عرضت الوثائق 

للواء القطيف حني طالب الديوان بالتجاوز عن املطالبة بالجباية وتقيص أحوال سنجق القطيف وتأديب املتمردين )الوثيقتان 13 و14(.

ولوثائق شبه الجزيرة العربية عالقة بالتجارة يف الخليج والتهديد الذي شكله الوجود الربتغايل يف املنطقة لهذه التجارة، فخشية 

انقطاع التجار عن موانئ األحساء بسبب السفن الربتغالية، سارع الديوان العثماين إىل األمر بإرسال سفن من البصة لحماية املنطقة 

)وثيقة 69(. وهو األمر الذي يسري يف االتجاه نفسه فقد أمر برضورة بناء السفن يف بريجيك إلرسالها إىل الخليج من أجل تعزيز الوجود 

98( عىل أن الربتغاليني لم يكونوا الوحيدين الذين يشكلون خطرًا عىل التجارة اإلسالمية يف الخليج، بل كان  العثماين فيه )الوثيقة 

البدو يقومون بأعمال تخريبية يف األحساء، وهي أعمال تشكل تهديًدا حقيقًيا للتجارة يف الخليج. هذه األخطار هي التي دعت الديوان 

العثماين إىل بناء قلعة يف العقري واألمر بمرابطة السفن يف املوانئ )الوثيقتان 112 و113(.

أما وثائق الشمال األفريقي، فتتعلق بالتحضريات الجارية يف سنة 1564 ملواجهة فرسان مالطة، فقد عول الديوان العثماين كثريًا عىل 

الدعم الذي يمكن أن يقدمه والة شمال أفريقيا للحملة العثمانية ومهد للحملة بتهدئة األوضاع يف الواليات املغاربية ويف عالقات هذه 

الواليات مع فرنسا. لقد أكد الديوان العثماين يف الحكم الصادر إىل أعيان الجزائر عىل رضورة االمتثال للوايل الجديد حسن باشا ودعا الوايل 

الجديد ووايل طرابلس إىل رضورة التحقيق يف مآل السفن الفرنسية التي تم التجاوز عليها يف عرض املتوسط الغريب من لدن القراصنة بغرض 

تحييدها يف الحملة عىل مالطة من جهة واحرتام االتفاقيات التي تربطه بها من جهة أخرى )الوثيقة 77(. وعىل مستوى آخر، دعا الباب 

العايل حاكم تونس أحمد باشا إىل التحالف مع وايل طرابلس من أجل مواجهة أي خطر محتمل، ووجهت الرسالة نفسها إىل باشا طرابلس 

)الوثائق 94 و95 و96(. ولم تعول الدولة العثمانية يف هذا الصاع عىل والتها فحسب، بل سعت إىل استمالة الزعامات املحلية من "مشايخ 

العربان يف طرابلس والعلماء" )الوثيقة 119(. وقد انتبهت الدولة العثمانية أيًضا إىل الدور الذي كان يقوم به املخربون والجواسيس يف مد 

العدو باملعلومات، ومن ثم أرسل إىل باشا طرابلس الغرب من أجل "توخي الحذر وعدم التغافل يف هذا الخصوص" )الوثيقة 129(.
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مراجعات كتب
 العثامنيون يف البالد العربية زمن السلطان سليامن القانوين:

البدايات الصعبة

وقد راهن الباب العايل يف رصاعه مع إسبانيا يف غرب البحر األبيض املتوسط عىل ما كانت يعيشه املغرب من رصاعات عىل السلطة 

يف القرن السادس عرش، وكان األمري عبد امللك السعدي الالجئ إىل العثمانيني يعول عىل الدعم العسكري للديوان العثماين، وقد أثرت 

الظروف السياسية يف تجاوب الدولة العثمانية مع مطالب الطامعني يف السلطة، وتبني الوثيقة املتعلقة باملغرب أن الحملة عىل مالطة 

جعلت الديوان العثماين يرجئ كل مساعدة لعبد امللك إىل حني االنتهاء من الحملة )الوثيقة رقم 97(.

بالجانب  منها  املتعلقة  وتعرض  وسياسية.  واجتماعية  اقتصادية  طبيعة  ذات  فهي  وحلب،  الشام  بواليتي  املتعلقة  الوثائق  وأما 

االقتصادي عىل الخصوص لتهريب األسلحة ورداءة أنواع األقمشة املنسوجة يف الشام. أما السياسية منها فتتعلق بقيام بعض العشائر 

العربية بأعمال عدوانية يف رشق األناضول، وتروم االجتماعية إىل تقديم ظاهرتني عرفتهما الواليتان يف القرن السادس عرش وترتبط 

الشام  املنكرات يف مقاهي  بتفيش ممارسة  فتتعلق  الثانية  الظاهرة  أما   )121 )الوثيقة  اليهود من محلة بحسينا  الظاهرة األوىل برتحيل 

وممارسة الغجر للفسق يف والية حلب.

خامتة

حاولنا يف هذه العجالة أن نقدم أهم ما جاء يف هذا املجمع الوثائقي الثالث يف إطار السلسلة التي يرشف عليها مركز التاريخ والفنون 

والحضارة اإلسالمية يف إسطنبول، وهو مرشوع يقدم خدمة جليلة للبحث يف تاريخ الواليات العربية زمن الحكم العثماين. غري أن العمل 

يشكو بعض النواقص التي ال تقلل من أهمية املرشوع وال تبخسه يف يشء. ومن بني هذه النواقص:

استغالل  يطرحها  التي  باملشاكل  اإلحاطة  ناقدة، وعدم  بعني  إليها  والنظر  الوثائق  بني نصوص  الالزمة  املسافة  أخذ  أواًل، عدم 

هذه النصوص. إن وثائق هذا املجمع تنتمي كلها إىل ما يعرف يف أرشيف العثماين بالدفاتر املهمة، وهي الدفاتر التي كانت تسجل بها 

األحكام الصادرة إىل مختلف والة الدولة وقضاتها يف مختلف الواليات العثمانية. وتعكس هذه الوثائق أوجًها عديدة من العالقات بني 

املركز واملحيط. غري أن استعمال هذه الوثائق محفوف باملشاكل، ومن بينها مشكلة الزمن الذي كانت تدون فيه هذه األحكام، فهل تم 

ذلك بعد اإلرسال ام قبله؟ وهل أرسلت هذه األحكام أم لم ترسل؟ ال نستطيع أن نجيب عن هذه األسئلة ألننا ال نتوافر عىل األحكام 

األصلية التي توصل بها أصحابها. وقد الحظ من اشتغل باملقارنة بني النصوص والدفاتر يف مجاالت جغرافية أخرى اختالًفا واضًحا بني 

النصوص املدونة يف الدفاتر والنصوص األصلية وهو ما يطرح أسئلة عريضة عن هذا النوع من الوثائق. وهناك مشكلة أخرى مرتبطة 

بتاريخ الوثيقة، وهو أمر لم يهتم به املرشف عىل هذا املجمع الوثائقي، فهناك العديد من األحكام التي ال تحمل تاريًخا، بل نجد بعض 

الدفاتر يتضمن تاريًخا موحًدا ملجموعة كبرية الوثائق.

ثانًيا، أّن الوثائق قدمت مبتورة؛ إذ لم تتم العناية بالحاشية التي توضع عىل الوثيقة، وعىل الرغم من أنها كانت مقتضبة، فإن 

الوثيقة ال يمكن أن تفهم إال باستحضارها. ففي أعىل الوثيقة كتبت الحوايش بشكل يخرب بمآل النص، فترتدد عبارات "يازلدي" أي 

"كتب" و "كوندرلدي" أي "أرسلت" أو " جاووشه ويرلدي" سلمت إىل جاووش، وغالًبا ما تكون هذه العبارات مصحوبة بالتاريخ. وهو 

التاريخ املعتمد وليس تاريخ الدفرت.

ثالًثا، لم تتم العناية بوضع هوامش لرشح مصطلحات بما يسهل استعمال الوثيقة وفك ألغازها. ومن ذلك مثاًل رشح مصطلحات 

مالحية )أنواع السفن( وأخرى اقتصادية يتعلق بعضها بالعملة املتداولة داخل مجال معني وما إىل ذلك من املصطلحات.



يحــاول إدريــس مقبــول يف كتابه "ســيبويه معتزليًــا: حفريات 

يف ميتافيزيقا النحو العريب" )304 صفحات، من القطع الكبري( 

الربهنــة عــىل أّن اللغــة مل تنفصل يف أّي يوم مــن األيام عن 

العقيــدة، وأّن العقيدة ليس لها وجود فعــيل إاّل باللغة، ألنّها 

مضمــرة وال تظهر إاّل باللســان. ويــرى الكاتب عــىل طريقة ابن 

جّني، أّن أكر من ضــّل من أهل العقيدة وحاد عن القصد هو من 

كان يف لغته ضعف.

وينطلــق املؤلــف يف هــذا العمــل مــن دعــوى انبنــاء النظر 

النحوي عند ســيبويه عــىل األصول الكالميــة للفكر املعتزيل، 

ما دعا الكاتب إىل أن يســتجمع مســتويات االســتدالل املمكنة 

كلّهــا للدفــاع عن هذه الدعــوى، محاواًل يف النســق التحلييل 

نفســه الدفاع عن أصولية النحو العــريب وتجّذرها يف الثقافة 

العربية - اإلســالمية؛ إذ افــرتض أّن كّل علم، كائًنــا ما كان، يدخل 

فيه قدر من التفلســف، ليس عىل أســاس أّن الفلســفة تتوىّل 

النظــر يف مناهجــه ونتائجه كــام تنهض بذلك فلســفة العلم، 

وإّنا انطالقًا من أّن لكّل علم رؤيًة فلسفيًة تخّصه، وتكون هذه 

الرؤيــة جملًة من القيــم والتصــورات واملعتقــدات التي تُبنى 

عليها بعض مسلاّمته.

يهدف الكتــاب إىل فحص األثر املعتزيل يف نصوص ســيبويه. 

ولهــذه الغايــة عمد الكاتب إىل إنشــاء حفريات يف املدونة النحوية لســيبويه املوســومة بعنوان "الكتــاب"، وإىل تتبّع "خيوط 

الالهوت" املعتزيل يف الفكر النحوي لسيبويه. وقاده هذا املسار إىل قضايا التأويل النحوي للقراءات القرآنية، وإىل الرّد عىل 

بعض التيارات االستشاقية التي تأىب إاّل أن ترّد أّي جهد فكري عريب إىل أصول غري عربية كاليونانية مثاًل.

إدريس مقبول

"سيبويه معتزليا
حفريات يف ميتافيزيقا النحو العريب
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ا مبدينة  هــذا النــص ترجمة لوثيقة عرفت بـ"دفرت عوارض خانة الشــام"، قّدم لها مصطفــى أوزتورك، وهي تتناول إحصــاًء عثامنيًّا خاصًّ
دمشــق، جرى عام 1086ه/1675 - 1676م؛ وذلك مبوجب الســجّل الخاص به املحفوظ يف األرشــيف العثامين، ضمن السجالت 

املوسومة بـ "دفاتر التحرير".

لقــد عرّف أوزتورك بدفاتر التحرير املجمــل منها واملفصل، وخصائصها االصطالحية واإلحصائية، والنهج الذي اتبعته الدولة 
العثامنية يف تدوينها، وال ســيام يف القرنني الســادس عش والســابع عش امليالديني، وأهميتها التاريخية يف توضيح 
دميوغرافية البلدان العثامنية، مبا فيها البلدان العربية وعدد ســكانها الفعيل أو االعتبارّي، ومســاهمة تلك اإلحصاءات 

يف االقتصاد العثامين من حيث تحديد مصادر الدخل، وكيفية تحصيلها من املواطنني.

وقد قّدم اإلحصاء أرقاًما محددًة ملدينة دمشق بالنسبة إىل العام الذي جرت فيه؛ إذ أبانت أّن عدد املنازل فيها بلغ عشة 
آالف منزل اعتبارّي، يف حني وصل عدد سكانها - بحسب حسابات الباحث - إىل خمسني ألف نسمة. كام اشتمل اإلحصاء عىل 
معلومات وافية بشــأن اإلقطاع املتَّبع يف ذلك العهد، وناذج تطبيقية متعلّقة بأحياء مدينة دمشــق، مع ذكٍر ألسامئها 
وأزقتها. وقد أورد أوزتورك عّدة جداول توضيحية متعلّقة باإلحصاءات الدمشــقية يف أواخر القرن الســابع عش امليالدي، 

مقارنًا إيّاها بسنوات أخرى.

الكلمت املفتاحية: الدولة العثامنية، مدينة دمشق، األرشيف العثامين، دفاتر التحرير.  

This document presents a translation of “Records of a Syrian Household”, with a Foreword by Mustafa Öztürk 
and which appeared in Turkish in 2004. “Records of a Syrian Household” investigates an Ottoman census
of Damascus carried out in the year 1086 Hijri (1675 - 1676), which is recorded in the Ottoman archives and 
which provides a snapshot of the Syrian capital at a time when it had 10,000 households with an estimated total 
population of 50,000 individuals.Öztürkpresentsanoverviewof the registrybooksused for thishousehold
census,andlookscloselyatthesurveyfeaturesandthemethodologyusedbytheOttomanstateofthetime.The
historicalsignificanceofthisdocumentliesinthewayitreflectsanaccuratepictureofthedemographicreality
oftheOttomanrealm,andinparticularinitsArabregions.Thetextexploredherealsoexplorestheeconomic
significanceofthiscensus,whichallowedforamoreefficientandreliabletaxcollection.Öztürkalsoillustrates
thisdocumentofeconomicandsocialhistorywithanumberofchartsandtables.

Keywords:theOttomanEmpire,Damascus(City),Ottomanarchive,Surveyrecords.

دفرت "عوارض خانه الشــام" عــام 1086ه/ 1675 - 1676م

Ottoman Census of Damascus in the Year 1086 Hijri (1675 - 1676)

 *Mustafa Öztürk   |   مصطفى أوزتورك

**Suheil Saban   |   ترجمة: سهيل صابان

191



كانون الثاين / يناير 2016العدد  3

192

متهيد

الهدف من دراسة اإلحصاءات القديمة، تقرير عنارص القوة البرشية واالقتصادية للدولة املعنية بالدراسة. وكان االقتصاد الزراعي 

بهذا  كّلها  الدول  اهتمت  السبب،  لهذا  الصناعي.  العهد  حتى  شعوبها  يف  النقدي  االقتصاد  يتطور  لم  التي  للدول  القوة  عنارص  أهّم 

املوضوع، وأبرزت أهمية خاصًة به، وشّكلت مؤسسات متنوعًة ضمن تطورها التاريخي. وكانت أهّم القضايا للدول عاّمة يف هذا العهد، 

كيفية إيجاد مصادر االقتصاد، وتوجيهها ونقلها، وكذلك كيفية االستيالء عليها ووضع يدها عليها.

إّن هذه الحاجة االقتصادية والبرشية ورضورتها، دفعت الدولة العثمانية أيًضا إىل اعتماد تقليد اإلحصاء وتطبيقه. بل إنه بالنظر 

إىل أّن "التحريرات" العثمانية انتقلت - ضمن اآلثار النادرة - من عهودها إىل الوقت الراهن، فإّن لها قيمًة من منظور التاريخ الحضاري 

للعالم؛ إذ من النادر أن نرى سجالت اإلحصاء للدول األخرى يف تلك العهود، بمثل ما نراها للدولة العثمانية من حيث اإلعداد والتنظيم. 

فالتحريرات العثمانية كان يجري إعدادها، كما ييل:

ӵӵ.بعد أعمال الفتح ألراٍض جديدة مبارشًة

ӵӵ.إذا مّرت فرتة تراوح ما بني 30 و40 سنًة عىل تلك األرايض

ӵӵ.تويّل السالطني سّدة الحكم، إذا اقتىض األمر ذلك

ӵӵ.اسرتداد منطقة ما سبق أن فقدتها الدولة العثمانية

ونطلق عىل تحريرات هذا العهد األول، التحريرات الكالسيكية التي تمتد طوال القرن السادس عرش امليالدي. وكان يجري تدوين املصادر 

االقتصادية والبرشية لكّل السنجق)1) الذي ُأعّد إحصاؤه. فهذا اإلحصاء األول املبني عىل التدوين فقط يطلق عليه "دفرت التحرير املفصل". 

وأساس هذا التحرير مبني عىل إحصاء "خانه" )املنازل(، وليس فيه توجيه)2). وكان يجري يف هذه السجاّلت تدوين اإلحصاء السكاين والواردات 

واملقاطعات)3) بحسب املدن والقرى واملزارع يف السنجق، بمعنى تسجيل كّل من الوجود البرشي واالقتصادي. أّما األوقاف املوجودة يف السنجق 

ن يف دفاتر  فكانت ُتدّون يف نهاية السجّل. وكانت أوقاف بعض املدن الكبرية )مثل إسطنبول، وبورصة، وأدرنة، وحلب، والشام، والقدس( تدوَّ

مستقلة، ُيطلق عليها "دفرت تحرير األوقاف". وأّما ملخص "دفاتر املفصل" الذي كان يقدم للسلطان عىل نحٍو مختص، فكان يطلق عليه "دفرت 

اإلجمال". واألساس الذي ينبني عليه دفرت اإلجمال هو "ِدرِلك")4). وقد جرت عىل دفاتر اإلجمال كّل أنواع التوجيهات )التعيينات()5).

1 السنجق: الَعلم واللواء الخاص بالدولة، ثّم ُخّص بالداللة عىل اللواء الذي يمنحه السلطان للوايل أو األمري، تعبريًا عن ثقته بأنه أهل للحكم، ثّم تطورت الداللة فأصبحت 

قسًما إدارًيا من أقسام الدولة، وحّلت محّلها أخريًا الكلمة العربية "لواء" للداللة عىل املعنى نفسه. ويف بداية نشأة الدولة العثمانية كان السنجق الوحدة اإلدارية األساسية؛ 

إذ انقسمت الدولة إىل عدد من السناجق، عىل رأس كل منها "سنجق بيك"؛ أي أمري اللواء. ولكن عندما اتسعت رقعة الدولة وكرُث عدد األلوية، عمدت الدولة إىل جمع هذه 

األلوية يف والية واحدة. ومع ذلك فقد خلت بعض الواليات الكبرية من مثل هذه التقسيمات، من بينها مص واليمن، انظر: سهيل صابان، املعجم املوسوعي للمصطلحات 

العثمانية التاريخية )الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، 2000(، ص 136 ]املرتجم[.

2 توجيه: الكلمة مأخوذة من اللغة العربية، وهي تعبري عن التوظيف؛ أي التعيني يف وظيفة ]املرتجم[، انظر:
Mehmet Zeki, Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu,vol.3 (Istanbul: MEB, 1993),pp.480 - 481.

3 املقاطعة: مصطلح خاص اسُتخدم للتعبري عن منٍح أو استثمارات تابعة للخزينة إىل الغري؛ من خالل االلتزام، وقد كان عىل رضبني: املقاطعة املريية )أي الحكومية(، ومقاطعة 

ع كّل سنة، أو سنتني، أو ثالث سنوات، مرًة واحدًة. أّما مقاطعات امللك فكانت ُتمنح مدى الحياة، انظر: صابان، ص 213 ]املرتجم[. املْلك. فاملقاطعات املريية كانت ُتوزَّ

واملشاهرة،  العلوفة،  مثل:  ُتحييه،  كأنها  أصحابها،  إىل  ُتدفع  التي  الرواتب  أو  املالية  املخصصات  عىل  تطلق  ألنها  اإلحياء؛  من  مأخوذ  "درلك"  كلمة  أصل  أّن  4 يظهر 

الكلمة أصبحت علًما داالًّ عىل أرايض زعامت وتيمار  أّن  أو املخصصات من قبيل "تيمار" و"زعامت" و"خاص". غري  اليومية والشهرية والسنوية،  الرواتب  أو  والساليانة، 

وخاص. املرجع نفسه، ص 111 ]املرتجم[.

التيمار: كّل أرض ُتمنح لشخص أو أكرث مشرتًكا برشوط خاصة مقابل وظيفة معينة، وتقّل وارداتها السنوية عن عرشين آلف آقجة. وكان ُيسمى يف الفرتة التي سبقت الحكم 

العثماين "نظام اإلقطاع". وقد انقسمت أرايض اإلقطاع يف الدولة العثمانية إىل ثالثة: تيمار، وزعامت، وخاص. وُألغي نظام التيمار يف الدولة العثمانية رسمًيا عام 1831م.  

املرجع نفسه، ص 76 ]املرتجم[. 

5 التعيينات: ُقصد بها يف هذا السياق توجيه الوظائف، ويطلق أصل هذه الكلمة لدى العثمانيني عىل املخصصات العينّية التي ُتدفع للعساكر من غالل وتموينات ]املرتجم[، انظر:
Zeki,vol.3,p.426.
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ُيطلق عىل دفرت التحرير األول "الدفرت العتيق"، وعىل دفرت التحرير الثاين "الدفرت الجديد". فإذا جرى تحرير ثالث، ُأطلق عىل الدفرت العتيق 

يف هذه الحالة "دفرت عتيق القديم"، وعىل الدفرت الجديد "الدفرت العتيق"، ويصبح دفرت اإلحصاء األخري يف هذه الحالة هو "الدفرت الجديد".

لقد استمّر هذا النهج يف التحرير حتى نهاية القرن السادس عرش امليالدي. ونطلق عىل هذه الطريقة العهد الكالسييك. وبدًءا من القرن 

السابع عرش امليالدي، ُترك هذا النهج. وقد أخطأ بعض املؤرخني ملّا ظنوا أّن الدولة العثمانية تركت التقليد املّتبع يف التحرير. ويف الحقيقة، إّن األمر 

الذي ُترك هو تقليد التحرير الكالسييك الذي تحدثنا عنه، وليس ترك التحرير برمته. فقد انتهجت الدولة نهًجا جديًدا يف إجراء التحرير مع القرن 

السابع عرش امليالدي. وبموجب هذه الطريقة الجديدة صار يتّم إعداد دفرت مستقّل بشأن كّل مصدر )من مصادر الدخل( الوارد عىل نحٍو كامل 

يف دفاتر العهد الكالسييك، وصار لكّل مصدر مكتب خاص به يف املركز )العاصمة(. وهذا التغيري يف التقليد السائد للتحرير، يبينه الجدول اآليت:

 الجدول )1(
تغيري تقليد التحرير

دفاتر تقليد التحرير الجديداملعلومات الواردة يف دفرت التحرير الكالسييك

دفاتر عوارض املنازلالسكان/ املنازل

دفاتر املقاطعاتاملقاطعات

الجزية، دفاتر حسابات الجزيةالجزية

تحرير األوقاف، دفاتر تفتيش األوقافاألوقاف

التيمارات
دفاتر  السكان،  تفتيش  دفاتر  تفتيش،  دفاتر  التيمار،  توجيه 
دفاتر  والسكان،  األمالك  تحرير  دفاتر  الواليات،  حسابات 

التمتعات )األرباح(، دفاتر الواردات واملصوفات، السالنامات

وبناًء عىل ما سبق، فإّن املوظفني باتوا يدّونون كّل يشء صالح للتحرير بحسب الزمان واملكان)6).

إّن الدفرت الذي قمنا بدراسته يف هذا العمل هو دفرت "عوارض)7)/ خانه" )عوارض/ املنزل( الشام، املختلف تماًما عن دفاتر التحرير 

ا؛ بل هو منزل مايل/ اعتباري للسكان، بحسب وضعه االقتصادي  املّتبع. ومن الجدير بالذكر أّن املقصود بمنزل العوارض، ليس منزاًل حقيقيًّ

ا. فقد  واالجتماعي. ولذلك، ال يمكن استخدامه يف اإلحصاءات السكانية عىل نحٍو مستقّل ما لم ُيعلم عدد السكان الفعليني فيه علًما قطعيًّ

ا واحًدا للعوارض. أّكد هذا الدفرت الذي يعود إىل عام 1086ه، والذي قمنا بدراسته، أّن خمسة منازل حقيقية ُعّدت منزاًل اعتباريًّ

كيفية تنظيم الدفرت

سوف نقوم يف هذا الدفرت بدراسة أحياء الشام، ومن ثّم التوزيع السكاين لها. أّما املصدر األسايس لهذه الدراسة، فهو دفرت العوارض 

املحفوظ يف األرشيف العثماين بإسطنبول)8).

6 Mustafa Ozturk, "1616 Tarihli Halep Avariz-hane Defteri," Ankara universitesi, Osmanli Tarihi Arastirma ve uygulama,vol.8 (1999),pp.249 - 252.

7 عوارض: إحدى الرضائب العثمانية والرسوم العرفية، وكان اسمها "عوارض ديوانية"، وهي الرضيبة املالية والعينية والبدنية املفروضة عىل املجتمع يف الحاالت الطارئة، 

ثم استمر وجودها؛ إذ تحولت يف القرن السادس عرش امليالدي إىل رضيبة مادية معينة، ُعرفت بـ "آقجة العوارض"، فأُلغيت بذلك االلتزامات العينية والبدنية. ومع التنظيمات 

العثمانية ُألغي هذا النوع من الرضائب،  انظر: صابان، ص 156 ]املرتجم[.

8 األرشيف العثماين، بتصنيف:
KamilKepeci,Mevkufat,no.2664.
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الواقع  الجديد  التحرير  دفرت  بموجب  نفسها  الشام  أحياء  منازل  عوارض  "دفرت  بعبارة  ويبدأ  صفحًة.   29 من  الدفرت  يتكون 

يف سنة 1086ه، املُعد من املبارش الجديد السيد مصطفى أفندي، املوىلَّ خليفًة عليه". وبعده مبارشًة يأيت ذكر أحياء دمشق بعنوان: محاّل 

الشام الرشيف نفسه. وال يوجد دفرت آخر من دفاتر عوارض/ خانه الشام للقرن السابع عرش غري هذا. وبناًء عليه، فإّن لهذا الدفرت أهميًة خاصًة.

انقسمت األحياء كّلها إىل أزقة، وتوجد عبارات توضيحية عن تبعية كّل زقاق من حيث اإلقطاع، تبني وضع الزقاق. ويف األسفل 

منها ُدّونت بالخط الديواين واألرقام العربية أعداد منازل العوارض يف كّل زقاق. وبناًء عىل الفرمان الصادر يف 30 رمضان 1110 للهجرة 

)1 نيسان/ أبريل 1699م( املقيد يف هامش الدفرت، بلغ عدد املنازل يف دمشق 1097.5 منزاًل. وبناًء عىل العملية التي جرت يف ما بعد، يف 

ت تلك املنازل كّلها من منازل العوارض الخربة ومنازل األئمة)9)، وُأسقطت  14 شعبان 1111 للهجرة )4 كانون الثاين/ يناير 1700م(، ُعدَّ
من املجموع العاّم؛ أي إّن الدفرت تعرض لعملية أخرى يف ما بعد.

ثّم  فيها،  املنازل  ل مجموع  ُسجِّ عاّم، كما  بوجٍه  )الحي(  للحارة  العوارض  منازل  ُدّونت  األزقة،  أسماء  تدوين  االنتهاء من  وبعد 

لت بعد  املجموع العاّم. ويف نهاية الدفرت ُقيِّدت جماعات الرتكمان عىل نحٍو مستقّل. وهي جماعات: زنكار، وِقِزق، وقره جه قيونيل. وُسجِّ

ذلك جماعات النصارى واليهود. وقد ُوجد سكان مسلمون يف أحياء النصارى واليهود. ويف النهاية، جرى تدوين املقاطعات، واملتصفني 

فيها، واألحياء، واألزقة واملتصفني فيها أيًضا.

األحياء

من الجدير ذكره، قبل االنتقال إىل املعلومات الخاصة بالقرن السابع عرش امليالدي، تقديم معلومات عن القرن السادس عرش 

ع يف دراسة هذا العهد هو محمد عدنان البخيت)10) الذي استخدم دفاتر تحرير الشام ذات األرقام 401، 263،  امليالدي. وأكرث من توسَّ

و474. فذكر أّن دمشق يف ذلك الزمان كانت مقسمًة إىل أحياء وأزقة)11). إال أنه لم يذكر أسماء األحياء واألزقة. وقد اختلفت األحياء يف 

ا، وبموجب دفرت التحرير رقم 401 املحّدد تاريخه بعهد السلطان سليمان القانوين )ونحن نرى أنه يقابل  هذا العهد ما بني 36 و39 حيًّ

املرحلة األوىل من عهده، وهو أّول تحرير ملنطقة الشام الذي جرى خالل الفرتة 1523 - 1524م(.

الجدول )2(
تحرير منطقة الشام يف السنوات 1523 - 1570م)12)

اليهودالنصارىاملسلمون

عدد املجردعدد املنازلعدد املجردعدد املنازلعدد املجردعدد املنازلالسنة

152372133585463151912 - 1524م

-1548811939370496516م

15697054322102116454656 - 1570م

9 منازل األئمة: أي أئمة املساجد، ومؤذنوها والعاملون يف األوقاف، وقد كانوا ُمستثَنون من رضيبة العوارض. ومثلهم رجال الدين النصارى واليهود أيًضا. ولذلك، فإّنهم 

لم ُيحسبوا يف املجموع العاّم.

10 Muhammad Adnan Bakhit, The Ottoman Province of Damascus in The Sixteenth Century (Beyrut: Librairie du Liban, 1982).

11 Ibid.,p.49.

12 Ibid.
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يف هذا العهد أيًضا، ثبت وجود 92 رشيًفا و4 أشخاص عاطلني عن العمل. وكان الرتكمان واألكراد يعيشون يف أزقة خاصة بهم 

يف دمشق. وكان عدد منازل األكراد 9 منازل، وعدد منازل الرتكمان 24 منزاًل ومجردين )عازبني()13). وكما يتضح من الدفرت الذي بني 

أيدينا، كان لألكراد وجود يف الشام يف ذلك العهد. ولعلهم ذابوا يف املجتمع؛ ألّن عدد منازلهم كان قلياًل، فهي لم تبلغ إاّل تسعة منازل.

إذا رضبنا  وبموجب هذا اإلحصاء،  و542 عازًبا.  املنازل  نحو 8701 من  1569 - 1570م  الفرتة  املنازل يف دمشق بني يف  كان عدد 

املنزل الواحد يف خمسة، نكون إزاء العملية الحسابية اآلتية: 8701×5=542+43505=44047 نسمًة. ولو ُأضيف إىل هذا العدد الجند 

واملرتزقة وأهل األدعية، ورجال الدين النصارى واليهود، واألرامل واأليتام وكبار السن )نرى أّن عددهم، عىل سبيل التخمني، ستة 

آالف نسمة(، يصبح املجموع خمسني ألف نسمة تقريًبا.

ا، وقد تّم إدراج أسمائها مع أسماء أزقتها  كان املنظر العاّم لدمشق يف أوائل القرن السابع عرش امليالدي: أنها تتكون من 19 حيًّ

ُتدّون باسم  التي كانت تعيش فيها جماعات الرتكمان واليهود لم  أّن األحياء  وعدد منازلها وعزابها يف الجدول )4(. وعىل الرغم من 

وباب  وامليدان،  الكبيبات،  وهي:  ا.  حًيّ  21 األحياء  عدد  يصبح  ذلك  عىل  وبناًء  الطائفتني.  من  لكّل  حّي  تخصيص  يمكننا  فإّنه  الحي، 

وشاغور  والفرابني،  الكربى،  والعقبة  الرسيجة،  وسوق  الحرش،  وجامع  املحروقة،  والسويقة  الرسيجة،  وباب  العتيق،  والقرب  املصىل، 

الرباين، وشاغور الجواين، والخراب، والقمرية، ونور الدين الشهيد، وباب الجابية، وصالحية الشام الرشيف، والنصارى، والباب الرشقي. 

أّما طائفة الرتكمان، فقد تكونت من جماعات: زنكار، قزق وقره جه قيونيل، وعدد منازلها 55 منزاًل. وأّما طائفة اليهود، فقد ُقسمت إىل 

القرابني واإلفرنج واملستغرب.

ا، فإنه لم يذكر أحياءها. وقد بلغ عدد  ومع أن أوليا جلبي تحدث عن جوامع دمشق ومساجدها وأسواقها ومطابخها حديًثا تفصيليًّ

األزقة يف دمشق 289 زقاًقا. وكان بعض األحياء كبريًا جًدا. فعىل سبيل املثال كان حّي الكبيبات يتكون من 28 زقاًقا، وبلغ عدد سكانه 

1070 شخًصا. كما وجدت بعض األحياء الصغرية التي تكونت من ثالثة أزقة، مثل جامع الحرش الذي لم يتجاوز عدد سكانه ثالثًة 

وثالثني شخًصا. وبناًء عىل ذلك فليس هناك تناسب صحيح بني عدد األزقة والسكان. ومع زيادة يف عدد السكان كان هناك عدد قليل 

من األزقة. فعىل سبيل املثال: تكّون حّي القرب العتيق من عرشين زقاًقا وكان عدد منازله ثالثمئة وسبعة وسبعني منزاًل. يف حني تكّون 

حّي سوق الرسيجة من خمسة عرش زقاًقا وكان عدد منازله أربعمئة وأربعني منزاًل. ومثل ذلك باب الجابية الذي تكون من سبعة أزّقة 

وثالثمئة وأربعة وسبعني منزاًل، يف حني أّن حّي الفرابني تكّون من عرشين زقاًقا وثالثمئة وتسعة وأربعني منزاًل.

أّما حّي النصارى، فقد تكون من تسعة عرش زقاًقا، وهو الحي الذي عاش فيه املسلم وغري املسلم. وكان عدد املسلمني فيه ثالثمئة 

النصارى وأصولهم  أّن السجّل لم ُيرش إىل مذاهب هؤالء  وست عرشة نسمًة. يف حني بلغ عدد النصارى ستمئة وأربعة أشخاص. غري 

اإلثنية. كما أّن حّي الباب الرشقي من األحياء املختلطة التي كان يعيش فيها املسلم وغري املسلم. فهذا الحي الذي تكون من ثالثة 

أزقة، بلغ عدد املسلمني فيه مئة واثني عرش شخًصا، يف حني بلغ عدد النصارى واحًدا وستني فرًدا.

أّما اليهود، فقد عاشوا يف حّي آخر مستقّل؛ إذ بلغ عدد منازل يهود القرابني ثمانيًة وثالثني منزاًل وعرشة منازل عوارض، يف حني 

املنازل  3.86 من  الحساب عّدت  وبناًء عىل هذا  منزاًل و88.5 منزل عوارض.  وأربعون  واثنان  ليهود اإلفرنج واملستغربني ثالثمئة  كان 

حقيقيًة لليهود مساويًة ملنزل عوارض واحد. يف حني أّن خمسة منازل حقيقية للمسلمني كانت تساوي منزل عوارض واحًدا فقط، كما 

لوا رضائب أكرث من املسلمني. أّما ما يتعلق بالنصارى، فبناًء عىل أّن  أشري إىل ذلك من قبُل. ويف هذا السياق، يمكن القول إّن اليهود ُحمِّ

13 Ibid.,p.50.
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السجّل ذكر مجموع عدد املسلمني والنصارى يف حّي النصارى، لم نقدر عىل الفصل يف العدد الحقيقي للنصارى وتوضيحه. ولكن يمكننا 

القول يف الوقت نفسه إّن ما كان جارًيا عىل اليهود )يف دفع الرضائب( كان يجري أيًضا عىل النصارى.

عدد السكان

ذكر الدفرت عدد السكان باألفراد. فكّل فرد ُعّرف بأنه املستعد للحرب والرضب، والقادر عىل الربح والكسب، التابع للرضيبة، الذكر 

ا(. وكما يتضح من خالل هذا السياق ومّما ُذكر من قبل، فإّن منزاًل واحًدا للعوارض  املتزوج. ومنزل العوارض رقم اعتباري )وليس حقيقيًّ

تقابله خمسة منازل حقيقية. وبموجب ذلك، ُيتبنّي عدد السكان الحقيقي.

الجدول )3(

عدد سكان دمشق العاّم )عدد املنازل(

املجموعاليهودالنصارىاملسلمون

8.433األحياء كّلها

55جماعات الرتكمان

316604يف حّي النصارى

11261يف حّي الباب الرشقي

17380يف حّي اليهود

8.9336553809.978املجموع العام

بناًء عىل هذا الجدول، فإّن عدد سكان دمشق يف أواخر القرن السابع عرش امليالدي بلغ نحو 9.978؛ أي قرابة عرشة آالف منزل. 

وبعد طرح املُستثَنون من منزل العوارض يبقى الرقم 1.500 منزل. ولو رضب ذلك يف خمسة بحسب املُّتبع يف حساب عدد السكان، فإّن 

املجموع يبلغ خمسني ألف نسمة، عىل أنه يوجد عدد من السكان لم يدخل يف هذا الحساب. فقد ُعدَّ مئتان وخمسة عرش منزاًل خرًبا، 

كما أّن عدد منازل األئمة بلغ ثالثمئة وأربعًة وعرشين منزاًل ونيًفا.

وبناًء عىل ذلك، فإّن املنازل الخربة)14) ومنازل األئمة يبلغ عددها وحدها خمسمئة وتسعة وثالثني منزاًل ونيًفا؛ أي نحو خمسمئة 

وأربعني منزاًل. فيكون مجموع تلك املنازل ألفني وخمسمئة نسمة. وإذا أضيف إليها الجند واملرتزقة واألرشاف، ورجال الدين اليهود 

التقريب  وجه  عىل  )وهم  الرضائب  ن  والنصارى، واألرامل واأليتام، وأهل األدعية، وطالب املدارس وغريهم من املُستثَنون م 

سبعة آالف وخمسمئة شخص(، يمكن القول، تخميًنا، إّن عدد السكان يف دمشق يبلغ ستني ألف نسمة. ولقد سبق أن رأينا أّن عدد 

السكان يف دمشق يف القرن السادس عرش امليالدي، عىل سبيل التخمني، خمسون ألف نسمة. وهذه الزيادة، مّدة قرن من الزمان، تعدُّ 

طبيعية، وهذا الرقم يف أواخر القرن السابع عرش امليالدي يف ما يخص دمشق ُيعّد معقواًل. لكن يجب التنبيه إىل أّن هذا الرقم هو العدد 

14 املنازل الخربة: التالفة، وقد ُعّدت تلك املنازل يف السابق "منازل"، لكنها أصبحت خاليًة من أهلها يف ما بعد وُهجرت، فصارت ُتسّمى "املنازل الخربة"؛ ولذلك ُأسقطت 

من الرضائب.
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املقيم يف دمشق يف ذلك التاريخ موضوع الدراسة. وملكانة دمشق الجغرايف والتجاري والديني، فقد كان يتوجه إليها عدد ُيعتدُّ به من 

الزوار؛ إذ من املمكن وجود التجار بها من كّل الشعوب، وكذلك الحجاج من كّل األديان.

ولو أجرينا عمليَة حساٍب رياضية يف ما يخّص املنازل فقط، لتبني لنا أّن دمشق بلد إسالمي بمعنى الكلمة. فمن مجموع 9.978 

املسلمني  غري  نسبة  فإّن  الحساب،  هذا  وبموجب  لليهود.   3.80% أي  منزاًل؛  و380  للنصارى،   6.66% أي  منزاًل؛   665 كان  منزاًل، 

%10.46. أّما الباقي، فهو: 9.833 منزاًل؛ أي إّن %89.54 من السكان مسلمون. ولو ُأضيف إىل هذا الرقم املُستثَنون من الرضائب، فإّن 

عدد املسلمني سيزيد.

املقاطعات )اإلقطاع()15)

يختلف توجيه اإلقطاعات عن العهد الكالسييك؛ ذلك أّنها لم ُتوّجه بحسب املهنة، وإنما بحسب األحياء واألزقة، وجرى تقسيمها 

وتوجيهها عىل هذا األساس. كما لم يوضح السجّل مصادر تلك املقاطعات، وال وارداتها السنوية، لكنه ذكر ملن وّجه إليه اإلقطاع، ويف 

أّي حّي، ويف أّي زقاق.

وبموجب ذلك، فإّن إقطاعات دمشق املركزية كانت تشّغل من بني سعد الله، وأوالد بكر، وصادق آغا بن ناشف، والشيخ عبد الرحمن 

املوصيل. فبنو سعد الله كانوا متصفني يف تشغيل إقطاع ثمانية وخمسني منزاًل يف خمسة عرش زقاًقا بحّي الكبيبات. أّما أوالد بكر، فكانوا 

يديرون إقطاع واحد وعرشين منزاًل يف أحد عرش زقاًقا بحّي الكبيبات، وسوق الرسيجة، وشاغور الجواين، والقمرية، ونور الدين الشهيد، وباب 

الجابية، وحّي النصارى. وقد كان صادق آغا بن ناشف متصًفا يف تشغيل إقطاع ثمانية وعرشين منزاًل يف سبعة أزقة بحي السويقة املحروقة، 

والخراب، والصالحية. وأخريًا، كان الشيخ عبد الرحمن املوصيل يشغل إقطاع ثمانية عرش منزاًل يف خمسة أزقة يف حّي الكبيبات وامليدان.

ا للواردات. والحقيقة أّن تشغيل  كانت اإلقطاعات تشّكل أساس الحركة االقتصادية يف املدينة ومركزها، كما كانت مصدرًا مهمًّ

تلك اإلقطاعات ذات الواردات املهّمة من أربع ُأرس فقط، الفٌت للنظر. ومع عدم وجود توضيحات لهذا التساؤل يف السجّل الذي هو 

قيد الدراسة، نعتقد أّن توجيه تلك اإلقطاعات جرى بحسب "مالكانة" )أي لعّدة سنوات(.

التي  املؤسسات  تشغيل  فإّن  عليه،  وبناًء  فيه.  الصناعية  املؤسسات  توزيع  ثّم  ومن  دمشق،  إقطاعاِت  اإلقطاعات  توزيُع  ويبني 

كانت ُتؤخذ عليها رسوم االحتسابية)16)، وباج)17)، وبازار )السوق(، والدمغة، واملدبغة، والقصاب، وباش خانه، ودار الرضب، والخانات 

الرسيجة،  وسوق  الكبيبات،  أحياء  يف  ُوزعت  قد  لإلقطاعات،  أساًسا،  تشكل،  التي  وغريها)18)  والورش،  والحّمامات،  )الفنادق(، 

والقمرية، والسويقة املحروقة، والخراب، والصالحية، ونور الدين الشهيد، وباب الجابية، والشغور الجواين، وامليدان وحّي النصارى)19).

15 تجدر اإلشارة إىل أّن تشغيل املقاطعات كان يجري بإحدى طريقتني: األوىل "أمانة"، وهي املقاطعات املهّمة ذات األهمية اإلسرتاتيجية والدخل الكبري؛ إذ كان يتّم 

تعيني أحد الحائزين عىل رتبة الوزارة من الدولة، وكان يطلق عليه "األمني". ومن أمثلتها إقطاعات جمارك الشام وحلب ومعدن كبان وكمشخانه. أّما الثانية، فهي "االلتزام"؛ 

هت إليه. وكان ُيدفع نصف بدل االلتزام مقّدًما، ويسّمى "املعّجلة". أّما النصف الثاين، فكان ُيدفع  إذ كان يتّم توجيهها من خالل تنافس طاّلبها. فمن َدفع أكرث من غريه، ُوجِّ

يف قسطني اثنني، ويسمى "املؤجلة"، مثل واردات مدينة الشام.

16 رسم االحتساب: نوع من الرضائب، مأخوذ من املحاسبة، وهي محاسبة الشخص عىل فعل أو عمل مناٍف للرأي العاّم. وكان هذا الرسم يؤخذ أيًضا عىل املوازين واملكاييل 

يف األسواق، انظر: صابان، ص 26 ]املرتجم[.

17 "باج": كلمة فارسية مستخدمة يف اللغة الرتكية )العثمانية(، ومعناها رسوم املبيعات والرسوم املدفوعة أو الهدايا املقّدمة من أفراد الشعب إىل الحاكم. املرجع نفسه، ص 50 ]املرتجم[.

18 كّل تلك الرسوم املتنوعة كان يتّم تحصيلها من الدولة بحسب مهنة صاحبها واملقدار املحّدد لتحصيلها ]املرتجم[.

19 عىل الرغم من عدم تمكننا من تقرير وضع دمشق الحايل، فإننا نعتقد أّن ذلك التقليد التاريخي لتلك املهن مازال مستمرًا حتى الوقت الراهن.
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الجدول )4(

أحياء الشام وأزقتها ومنازل العوارض فيها

منازل العوارضالرعاياالزقاقاسم الحي

5010شارع القيصيةالكبيبات

239املساع

489.25الوسطاين

255اليجع التابع الوسطاين

214.25الكامل

306الرصاص

224.5حمام التوتة

349.75التغيري

306عسعيس

11924شارع الدرب

183.75شارع العتيقة املصي

357بني الحاكم

255بني السوق

295.75الحديث

438.75القاع

479.5شيخ عمر الحمصاين

357سلمان

285.75قبة الطويل

329.5لطفي

الحاج أبو بكر بن ملوك 
244.75تابع العتيقة

285.75ابن سلطان

275.5البلوط تابع الكالب

6312.75ابن عجاج



199

وثــائــق ونصـوص دفرت "عوارض خانه الشام" عام 1086ه/ 1675 - 1676م

منازل العوارضالرعاياالزقاقاسم الحي

306حكري تابع الكالب

122.25ابن الجفاز

5611.25دوغانجي

7515الشيخ يعقوب

6112.25املحل الجديد

1070225.25املجموع

204القبيلامليدان

285.5الطالع الجديد

163.25أبو البقاع

5611.5املساء

449الزيبق

183.75جامع املنجيك

296عالقني

9218.5القبة البيضاء

389العسكري

239الطيوين

326الدفروج

112.25الكياس

438.75جقور

9419امليدان الشمايل

448.75حكرية املوصيل

20.25حمام فاطمة

306حكرية جامع املنجيك

71.25الجكلية

244.5حقلة عيىس
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339.5الجديد اآلخر

329.5الجوزة

716155.25املجموع

255جوبانيةباب املصىل

جكلية، أو التسمية 
164األخرى قملة

183.75القبة الحمراء

البقرة، أو االسم 
6413اآلخر البقارين

1125.2الببويس )؟(

7615.25الوسطاين

367.25الحلبية

245املآيس

102األربعني

153املدرسة

7214.5الجواين

306املنهر

204شارع املصىل

224.5سيد ركاب

43989.5املجموع

81.75نص الرباينالقرب العتيق

102املبيضني

81.75العجمي

204الفاخورة

الخيوطية، أو االسم 
329.75اآلخر شمني

122.5الطرزي



201

وثــائــق ونصـوص دفرت "عوارض خانه الشام" عام 1086ه/ 1675 - 1676م

منازل العوارضالرعاياالزقاقاسم الحي

132.5باجو

316.25رستم

183.75الرباط

61.25الجمايل

153الكامل

61.25األطرش

183.75آخي درويش

296طالع الجمعة

306الدكاكني

194جامع الربوزي

459.25العبسية

61.25القصاصني

234.75الدويدية

285.5الشييل

37780املجموع

285.75الثابتيةباب الرسيجة

479.5الحواريني

163.25إسكندر

265.25الخطيب

183.5البرئ

5511الوسطاين

339.5الجواميس

22347.75املجموع

244.5باب النصالسويقة املحروقة

438.5الكليسلة



كانون الثاين / يناير 2016العدد  3

202

منازل العوارضالرعاياالزقاقاسم الحي

234.5املخازن

255كنعان

479.5قص الحجاج

336.5خان السلطان

5511الربكة

5611.25الربيدي

12926باعدين

9315.5قنوات

7515خارج باب الجادية

603117.25املجموع

102جامع الحرشجامع الحرش

20.25الحجييل

214.25تابع زقاق الحرش

336.5املجموع

6310.5الحاصوديةسوق الرسيجة

183.75البحصة

295األحمدية

40.75تحت القلعة

387.75جالق

408سوق الرسيجة نفسه

438.75حمام الورد

306الجوزة

336.25العبيد

193.5عرجون شاه

5411قره جاوش
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منازل العوارضالرعاياالزقاقاسم الحي

408عني عيل

102سودون

النحاسني قرب 
102تحت القلعة

91.75الشامية

44085املجموع

255جتنفنيالعقبة الكربى

132.75الصوافني

8016ملَّحل الجديد

285.75بني الصابرين

5811.75األعجم

5912الدميجي

7715.5العقبة

132.75معمشة

153املصية

122.25شارع الوقائع

61.25الزيتونة

4910شارع العقبة

142.75أندر

91.75ناربية

61.25الحجة

الجرس الجديد 
81.75قرب الرساجية

193.75املحتسب

61.25العيارين

112.25القديس
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إستنباطي، أو باالسم 
000اآلخر الغاط

508102.75املجموع

173.25شارع العلينيالفرابني

265.26العقبة الصغرى

153الستاكرية

357البريون

81.75العداس

636.75الفرابني نفسه

91.75الزنوكية

91.75املهدبية

285.75حكر النفناع

5310.75حكر كمال الدين

فاطمة الفلك، أو باالسم 
10.25اآلخر بستان وزير

21.5جاليل إىل باب السالم

61.25املبلط تابع الجاليل

30.5جامع املنجيك

71.25سويقة القايض

81.75بكسامرية

153.25عني الورقة

503.5الدباغني

234.75الفرايني

10.25الشنان

37965.25املجموع
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منازل العوارضالرعاياالزقاقاسم الحي

357الخندقشارع الرباين

10320.75الجوزة

387.75النطاع

الفراونج )ليس فيه رعايا(

397.75الحكر

183.75الغرباء

244.75املعصة

265.25الشعارين

346.75الجبالية

31763.75املجموع

71.25بني السورينشغور الجواين

479.25تكية األمري عامر

132.75قصائني

91.75بني فرالك

214.25زالقة

275.25شارع الشنباصية

112.25حناكة

91.75شماعني

224.5دكاكني

71.25أبو السعود

102مدينة الشيخان

132.75حمام النارصي

81.75الشيخ عبد الله السليمي

20740.75املجموع

503.25طلعة الحماويالخراب

173.25طلعة املغاربة
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306الحبويب

193.75الذات مع بستان الكوت

193.75الدرويش

163.25البواري

265.25عبد الوهاب

255الغشب

183.75طلعة الشام

13727.5طلعة الخراب مع حلبيني

5310.75شارع معدنية الشهام

142.75الغيش

42485املجموع

8016الطوايشالقمرية

8517ساحة تلة الحوارين

367.25سيد تاج الدين

5310.75الشيخ أرسالن

6112.25الذبلية

367.25الشيخ عبد الله املنجالين

5210.5شارع القمرية

459الشيخ إسماعيل

7314.75جيناق

377.25جامع األحمر

5010تلة القمرية

8517السيدة ربيعة

6613.25عيىس القرين

316عياد
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منازل العوارضالرعاياالزقاقاسم الحي

102داخل باب السالم

800160.25املجموع

224.25النحاسنينور الدين الشهيد

459بني السورين

193.75سبع الطوايل

هنود الصغري تابع 
479.5باب الجريون

7515البدرائية

122.25بني املدارس

5711.5كبيت العتيقية

7312القوايف مع الحصار

قجماسية 
112ومدرسة العدروية

باب القلعة ودار 
265.25الحديث األرشفية

81.75ربعة الشيخ شعيب

163.26الهناد

132.75باب الحضارة

302.75الدبيس

213.75مسجد العزي

306الحمراوي

122.25الشيخ سيف الدين

61.25نفس الشيخ سيف الدين

71.25العاش

530102.76املجموع
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306حسن باشاباب الجابية

املدرسة الخرضية داخل 
306باب الجابية

173.25طاحون السجرة

285.75مطبخ السكر

255درب الوزير

326.25الشيخ عمود

2124.25القصارين

37436.5املجموع

377.5الجرس األبيضصالحية الشام الرشيف

10120.5آغا سيك

الشيخ شعيب املعروف، 
6212.5الشيخ أبو بكر العرودك

357برئ اللوزة

7114.25الجاموس

6513برئ الطوطع

349.5األسد

255بيت رمضان

10521حمام املقدم

جمع السليمية قرب 
الشيخ محيي الدين 

بن عريب
17835.75

10.25البساقة

489.75العقبة

234.75الشيخ أيب عمر

512الداودية

244.5الحناك
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منازل العوارضالرعاياالزقاقاسم الحي

306املالحني

142.5جانم

9118.25املقدم

265.25حمام العالين

183.75الدريس

30.75الخطاب

996213.75املجموع

الزقاقاسم الحي
الرعايا

املسلمون
 الرعايا

النصارى
منازل العوارض

595314الكنيسةالنصارى
103110القلقاسية
127622لطف الله

56417.5تلة لطف الله
85515.5ماهر

56417.5الفاسق
164915.75الفروانة

153111.5زيتون الرباين
9217.5موارنة

372814.5مسبك الرباين
322713.25النبتون
18187.75الراعي
3154.5العبارة

2205.25الزيتون الجواين
2205.25برئ الجواين

731.75خارج الباب الرشقي

431412.25الحنانية

172610القصبة

133210الجعرب
316604218املجموع
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الزقاقاسم الحي
الرعايا

املسلمون
 الرعايا

النصارى
منازل العوارض

33147.25سالطنيالباب الرشقي

الزيتون الجواين 
تابع الكفرة

-30.75

11115الفروانة

الباب الرشقي عند 
1-4محلة الكفرة

0.25-1املاهر

0.25-1النبتني

1.75-9الراعي

20.5-الفاسق

61.5-املسبك الرباين

351510.75املسبك الجواين

311القصبة

352الجعرب

1243.25الحنانية

1126135.25املجموع

عدد املنازلاليهودالطائفة اليهودية

3810يهود القرابني

34288.5يهود اإلفرنج واملستغربني

38098.5املجموع

عددهاطوائف جماعة الرتكمان

10تركمان زنكار

18تركمان قزك

27قره جه قيونيل

55املجموع
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عدد املنازلالحي التابع لهاألزقةاملقاطعات

16الكبيباتالقصريمسقفات بني سعد الله

4الكبيباتاملاء

1الكبيباتاليجع

1الكبيباتالرصاص

2الكبيباتالباعر

2الكبيباتحمام الطوطع

14الكبيباتالعسس

8الكبيباتشارع الدرب

2الكبيباتالخريشة

2الكبيباتالشيخ عمر الحمصاين

1الكبيباتالحاج أبو بكر بن امللوك

1الكبيباتابن عجاج

2الكبيباتقبة الطويل

1الكبيباتالبلون

1امليدانامليدان الشمايل

58املجموع

4الكبيباتالقصريمسقفات أوالد بكر

1الكبيباتاملاء

1الكبيباتالنصري

1الكبيباتالوسطاين

2سوق الرسيجةعني عيل

1شغور الجواينحمام النارصي

3القمريةمقام الشيخ أرسالن

3القمريةالزينبية

2نور الدين الشهيدالقوايف مع الحصار

2باب الجابيةدرب الوزير

1النصارىالقصبة

21املجموع
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عدد املنازلالحي التابع لهاألزقةاملقاطعات

20السويقة املحروقةفقري الحجاجصادق آغا بن ناشف

1السويقة املحروقةالربيدي

1السويقة املحروقةالكنيسة

2السويقة املحروقةخارج باب الجابية

1خرابعبد الوهاب

1الصالحيةالسكة

2الصالحيةحمام املقدم

28املجموع

1الكبيباتالعسسالشيخ عبد الرحمن املوصيل

2امليدانالقبة البيضاء

8امليدانجقور

4امليدانامليدان الشمايل

3امليدانحكر املوصيل

18املجموع
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وثائق من دفرت "عوارض خانه الشام" عام 1086هـ/ 1675 - 1676م
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وثــائــق ونصـوص دفرت "عوارض خانه الشام" عام 1086ه/ 1675 - 1676م

قامئة املصادر واملراجع

املراجع العربية

صابان، سهيل. املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية. الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، 2000.	 

املراجع األجنبية

• Bakhit,MuhammadAdnan.The Ottoman Province of Damascus in The Sixteenth Century. Beyrut: Librairie du 
Liban, 1982.

• Ozturk,Mustafa. "1616 Tarihli Halep Avariz-hane Defteri," Ankara universitesi, Osmanli Tarihi Arastirma ve 
uygulama,vol.8 (1999).

• Öztürk, Mustafa. "1675 - 1676 (h.1086) Tarihli ŞamAvarız-hane defteri,"Orta Dogu Arastirmalari dergisi, 
vol.2,no.2 (2004).

• Zeki,Mehmet.Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu.Istanbul:MEB,1993.



صدر عــن املركز العــريب لألبحاث ودراســة السياســات كتاب 
محمــد عزيز الحبايب: الشــخصاين والغدية، وهــو من إعداد 
كــامل عبــد اللطيــف وتقدميــه، وتأليــف كلٍّ من عبــد الرزاق 
الداوي، ومحمد الشــيخ، وعبد السالم بنعبد العايل، ومحمد 
املصباحــي، وفتحي املســكيني، ومحمد مصطفــى القباج. 
ويشــتمل هــذا الكتــاب عــىل 192 صفحًة مــن القطــع الكبري. 
ومحمــد عزيــز الحبــايب شــاعر وروايئ وقــاصٌّ وأكادميــي 
وسيايس من املغرب، ولعّل أبرز صفة له هي "الفيلسوف"، 
وكان اســمه قد ارتبط مبصطلحني: "الشخصانية" وهي تعني 
انتقال الفرد من "الكائن" إىل "الشــخص" ثم إىل "اإلنســان"، 
و"الغدية"، وهي ليســت املســتقبلية كام فهمها بعضهم، 
بل هي معالجة للنشاط اإلنساين يف بيئة معينة الستخالص 

عنارص تهّم اإلنسانية جمعاء.

تتجه البحوث الســتة لهذا الكتاب، إىل اإلحاطة باآلثار الفكرية 
التــي خلّفها محمــد عزيز الحبــايب، وتتضمــن تقديم أعامله 
والتعريف بها، ومناقشــة جوانب من إشــكالياتها. وســاهم 
يف إعداد هــذه البحــوث مجموعة من طلبتــه القدامى من 
الجيــل األول الذي درس عــىل يديه يف الجامعــة املغربية 
يف الســتينيات. وأُضيف إليهم باحثون مــن تونس واملغرب 
من أجل إحاطة تهدف إىل بنــاء املحاور والتوجهات الفكرية 
الكــربى يف مشوعــه الفلســفي وتقدميهــا، ورُتّبت بحوث 

الكتــاب بطريقة مُتكِّن القارئ من تعرّف منجزات عزيز الفكرية واآلثــار التي خلّفها يف الجامعة املغربية بطريقة متدرجة.

مجموعة مؤلفني

محمد عزيز الحبايب
الشخصيانية والغدية
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Ostour Seminar

ندوة أسطور



 الجلسة األوىل
التحقيب وأشكاله

224 القسم األول: املداخالت 

عبد الحميد هنية

224 حول التحقيب التاريخي 

محمد الطاهر املنصوري

227 منطق التحقيب التاريخي 

يوسف الشويري

235 التحقيب والتاريخ 

نارص سليامن

عىل  الفرنسية  للحملة  الكولونيايل  التحقيب  إشكالية 
237 مرص: مراجعة نقدية للمنظور الفرني 

240 القسم الثاين: مناقشات 

 الجلسة الثانية
تحقيب املجاالت: تجارب ومقاربات

248 القسم األول: املداخالت 

عبد األحد السبتي

248 نظرات حديثة يف تحقيب تاريخ املغرب 

عصام نصار

 حول الزمن التاريخي يف كتابة تاريخ 
251 فلسطني والفلسطينيني 

عبد الرحيم بنحادة

254 ناذج يف تحقيب التاريخ العثامين 

محمد عفيفي

التحقيب يف  املرصية  بالتجربة  متعّلقة   مالحظات 
259 يف التاريخ الحديث واملعارص 

القسم الثاين: مناقشات

 الجلسة الثالثة
التحقيب يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية

265 القسم األول: املداخالت 

محمد املصباحي

265 تحقيب مفهوم الخيال 

إسامعيل ناشف

272 الرتكيب الزمني لظواهر البحث 

مولدي األحمر

273 التحقيب تفاوض غري متكافئ يف متّثل الزمن 

محمد بلبول

277 اللغة: من الحقبة إىل الحالة 

حيدر سعيد

280 تحقيب التابع 

أمين أحمد الدسوقي

284 الزمن الثقايف وترجامنية التحقيب 

287 القسم الثاين: مناقشات 

290 قامئة املصادر واملراجع 



تحتل مســألة التحقيب مركز االهتامم يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية. وتثري نقاًشا متعدد االختصاصات يجدد إشكالياتها 
ومقارباتهــا. اهتم الدارســون يف العامل الغــريب بهذا املوضوع منذ قرون. لكّنه مل يحظ باهتــامٍم كبري عند العرب، عىل 
الرغم من أنّه ميثّل حقل استكشاف وتفكري له بعد معريف أكيد. لهذا السبب تهتم مجلة أسطور بإعادة طرح هذه املسألة.

يف هــذا اإلطــار عقــدت مجلــة أســطور للدراســات التاريخيــة نــدوة بعنــوان "التحقيــب يف التاريــخ العــريب اإلســالمي" 
يف 20 كانون األول/ ديسمرب 2015 وشارك فيها عدد من األساتذة والباحثني العرب. قُدمت يف الندوة مداخالت فكرية وزعت 
عىل ثالث جلسات, هي: التحقيب وأشكاله، وتحقيب املجاالت: تجارب ومقاربات، والتحقيب يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية.

Periodizationiscentraltothesocialsciencesandhumanities,whereitisoftentheciteofmultidisciplinarydebate.
InterestinthequestionofperiodizationamongWesternacademicspredatesthatamongArabscholars,despitethe
centralityofthequestion.OstourhighlightedthisissueatasymposiumonDecember20, 2015.Theproceedings
were divided into three main sessions: "Periodization and the Forms Taken by Periodization"; "Periodization in 
VariousDomains:ExperiencesandApproaches";and"PeriodizationintheSocialSciencesandHumanities".

ندوة أسطور: التحقيب يف التاريخ العريب اإلسالمي
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الجلسة األوىل: التحقيب وأشكاله
)رئيس الجلسة: عبد الرحيم بنحادة(

القسم األول: املداخالت

عىل  املؤرخون  درج  التي  التحقيب  ألشكال  أيًضا  ونعرض  كمفهوم،  التحقيب  سنتناول  الجلسة  هذه  يف  بنحادة:  الرحيم  عبد 

اعتمادها سواء تعّلق األمر بالغرب األورويب أو بالعالم العريب. وسيتناول الكلمة فيها عبد الحميد هنية الذي سيقّدم ورقًة بعنوان "حول 

عن  سيتحّدث  الذي  الشوري  ويوسف  التحقيب"،  "منطق  موضوع  سيتناول  الذي  املنصوري  الطاهر  ومحمد  التاريخي"،  التحقيب 

"التحقيب والتاريخ"، ثّم نارص سليمان الذي سيعرض لـ "إشكالية التحقيب الكولونيايل للحملة الفرنسية عىل مص". الكلمة للمتدّخل 

األّول عبد الحميد هنية.

عبد الحميد هنية

حول التحقيب التاريخي

أصبحت مسألة الزمن والتحقيب التاريخي تحتّل مركز االهتمام يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية؛ إذ ما انفّكت تثري نقاًشا متعدد 

االختصاصات يجدد إشكالياتها ومقارباتها. اهتم الدارسون يف العالم الغريب بهذا املوضوع منذ قرون. لكّنه لم يحظ باهتمام كبري يف البالد 

العربية واإلسالمية، ويف العالم غري األورويب عموًما، مع أّنه يمّثل حقل استكشاف وتفكري له بعد معريف أكيد. لهذا السبب أساًسا تهتم 

مجلة أسطور بإعادة طرح هذه املسألة انطالًقا من تساؤالٍت مجددة تتمحور حول املجال العريب، مع تأكيد رضورة املقارنة مع تجارب 

أخرى يف العالم الغريب وعوالم أخرى، مثل اليابان، والصني.. إلخ.

الخصوصيات العامة للتحقيب

إّن التحقيب متغري بتغرّي الفاعلني؛ فهو بذلك يعرّب عن رؤيتهم للزمن وعن نظرتهم إىل الكون يف لحظة تشّكله. ومن هذه الزاوية 

بالذات، تكتسب مسألة التحقيب أهميتها بوصفها موضوع تفكري، بخاصة إذا ما أخذ يف الحسبان أّن التحقيب هو تصنيف يكشف عن 

تمّثالت الفاعلني يف زمن معنّي.

كانت للتحقيب يف الكتابة التاريخية رهاناٌت متغرية من خالل استعماالته املختلفة يف الزمان واملكان. إذ هو يف النهاية ال يغدو أن 

يكون أكرث من تصنيف، تفضييل تارة وتحقريي تارًة أخرى، يعتمد عليه الفاعلون االجتماعيون يف إطار عالقات اجتماعية محددة؛ بحيث 

يكون هذا التحقيب مربرًا لها )أو عنًصا أساسًيا يف تربيرها وإعادة إنتاجها(؛ بحيث يصبح التحقيب مهما كانت طبيعته مدخاًل أساسًيا 
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للنفاذ إىل الواقع االجتماعي، يف لحظة معينة لفهمه ودراسته. من هنا تكمن أهمية التفكري يف الرهانات واالستعماالت للتحقيبات، مهما 

اختلفت أنواعها وتغرّي زمانها.

منذ القدم، جّزأ الناس )ومن بينهم عىل الخصوص صانعو املعرفة التاريخية( الزمن التاريخي إىل حقٍب متفاوتة. وجرى تصنيفها 

بطرق مختلفة متجددة من فرتة إىل أخرى، ومن مكان إىل آخر. إذ يمكن القول إّن كّل تحقيب هو نتاج التفاق يحصل يف لحظة ما بني 

فاعلني معينني يف إطاٍر جغرايف وفكري وزمني محدود. فهو يحمل بالرضورة بصمات هذا اإلطار ويعرّب عنه. وطبيعي أن يكون كّل تحقيب 

ًحا للتغرّي ما إن يحصل تحّول يف املعطيات التي كانت أساس تشّكله يف األصل. لكن التغيريات يف مكّونات التحقيب تكون أحياًنا  مرشَّ

جزئية؛ بحيث تقتص إعادة إنتاج التحقيب أحياًنا عىل جوانب، وُتبقي عىل أخرى. وقد يحصل أن يعطى لتحقيٍب قديم معاٍن جديدة.

بالزمن  واعني  أصبحوا  أن  منذ  العملية  هذه  االجتماعيون  الفاعلون  مارس  بل  بحتة.  ومهنية  تقنية  عملية  التحقيب  يكن  لم 

وبمتغرياته. والوعي بالزمن وبمتغرياته هو ظاهرة إنسانية متجددة بتجدد النظرة إىل الكون. لذلك لم يحصل وعٌي بمكّوناته دفعًة واحدة.

فالوعي بالزمن الحارض، مع إضفاء صبغة تفضيلية له، لم تعرفه اإلنسانية قبل القرن السادس عرش. وكان للعالم األورويب السبق 

يف ذلك؛ إذ كان ظهور النهضة يف أوروبا والوعي بها خالل هذا القرن من نتائج الوعي بالزمن الحارض. فانطلق تبًعا لذلك تحقيٌب ثاليث 

الزمنية لهذا  أّما املكّونات  - ديني )مسيحي( سابق.  جديد علماين )قديم - كالسييك، ووسيط، وحديث( معّوًضا لتحقيب ثاليث لهويت 

التحقيب الثاليث، فهي كالتايل:

أواًل، بداية الكون، وهو "زمن الجنة"، وهو أيًضا عهد "الظالم" و"الغواية"؛

ثانًيا، "الزمن األريض"، أي "حياة الدنيا" التي تميزت يف اآلن ذاته باإلنقاذ والتحرير من ناحية وبالجهالة والكفر من ناحية ثانية. 

تقوم هذه الحقبة يف النظرة املسيحية إىل الزمن، عىل فكرة تحقيق املشيئة اإللهية. بحيث ينظر إىل األحداث يف هذه الحقبة عىل أّنها 

مؤّقتة ومحكومة بـ"العناية اإللهية" األبدية. بحيث كّل ما يحدث يف "الزمن األريض" من خري ورش ليس اعتباًطا، إّنه سريورة نحو غايٍة 

هي اآلخرة حيث "الحساب األخري". فهو بالنسبة إىل املسيحية "زمن الخالص"؛

ثالًثا، "القيامة" و"الحساب األخري"، أي نهاية الكون.

ونجد أّن هذا التحقيب الثاليث الالهويت )أو االسكاتولوجي( معتمًدا يف كّل الديانات السماوية التي تؤمن ببداية الخلق ونهايته 

يف اآلخرة، طبًعا بما فيها الديانة اإلسالمية.

نالحظ هنا أّن رواد النهضة األوروبية، عىل الرغم من وعيهم بالزمن الحارض واعتمادهم التفكري العلماين، لم يتجاوزوا التحقيب 

الثاليث الذي أصبح جزًءا ال يتجزأ من املخيال الجمعي السائد منذ قرون بعيدة. ويبدو أّن تأثري هذا املخيال تواصل لقرون بعد ذلك ورّبما 

إىل يومنا هذا.

إذ تبّنى املاركسيون خالل القرن التاسع عرش النظرة التطورية إىل الزمن القائمة يف أساسها عىل تحقيٍب ثاليث أيًضا. وهي نظرة 

تقرب يف بعض جوانبها من النظرة االسكاتوليجية؛ إذ هي تتأرجح بني "الحتمية التاريخية" )املسار املحدد بحّل التناقض بني القوى 

املنتجة وعالقات اإلنتاج(، ودور إرادة البرش يف التغيري. وتجّسم التحقيب الثاليث املاركيس يف تعاقب أنماط اإلنتاج: نمط إنتاج عبودي، 

يعقبه نمط إنتاج فيودايل، ثم نمط إنتاج رأسمايل.
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وأخريًا استنبط عدٌد من املفكرين والفالسفة، خالل النصف الثاين من القرن العرشين، تحقيًبا ثالثًيا جديًدا للزمن التاريخي يقوم 

هذه املرة عىل مركزية فكرة الحداثة: زمن "ما قبل الحداثة"، يليه "زمن الحداثة"، وأخريًا زمن "ما بعد الحداثة".

يعّمما عىل  لم  العلماين،  التحقيب  واعتماد  الكون،  إىل  النظرة  تطّور  املفصلية يف  النقطة  مّثل  الذي  الحارض  بالزمن  الوعي  لكن 

الساكنة يف الكرة األرضية بالنسق نفسه ويف الفرتات الزمنية نفسها. فكيف كان هذا التحّول يف طريقة التحقيب من حضارة إىل أخرى؟ 

السادس  القرن  النهضة يف  قبل عص  األورويب  العالم  العريب اإلسالمي عرف تحقيًبا مختلًفا عن  العالم  إّن  القول  أّي حٍد يمكن  وإىل 

عرش وبعده؟

التحقيب يف العامل العريب اإلسالمي

الزمن  يقسم  الذي  التحقيب  وهو  األوروبية.  الجامعات  يف  اليوم  املعتمد  التاريخي  التحقيب  املعارصون  العرب  املؤرخون  تبّنى 

الغريب الذي يرجع اعتماده ألّول مرة، يف آخر مراحل تشّكله،  التحقيب  العاملي إىل قديم، ووسيط، وحديث، ومعارص. وهو  التاريخي 

التاريخية الفرنسية الصاعدة آنذاك إىل التحقيب الثاليث السابق  التاسع عرش، عندما أضافت املدرسة  خالل النصف األول من القرن 

حقبًة رابعة ُسّميت بـ"الزمن املعارص".

لكن هذا التحقيب يطرح اليوم لدى العديد من املؤرخني العرب إشكااًل ذا بعٍد معريف. ألّن هذا التحقيب يقوم يف أساسه عىل النظرة 

اإلتنوأوروبية. لقد صاغه املؤرخون األوروبيون لعاملهم األورويب، وعملوا بعد ذلك عىل تعميمه عىل تاريخ العالم بأرسه، فأضفوا عليه قرًسا 

بعًدا معرفًيا كونًيا.

لذلك اكتست إعادة النظر يف هذا التحقيب بالنسبة إىل املؤرخني العرب )وكذلك بالنسبة إىل املؤرخني يف بقية العالم غري األورويب( 

أهمية ذات بعد إبستيمولوجي؛ إذ أصبح من الرضوري أن ينطلق كّل هؤالء املؤرخني )العرب، وغري العرب( من التصنيفات الزمنية التي 

مَيّة أفضَل لواقعهم. صاغها الفاعلون يف محيطاتهم عىل مّر الزمان، وأن يعملوا عىل مساءلتها ودراستها من أجل َتَفهُّ

عرف العالم العريب اإلسالمي أنماًطا مختلفة من التحقيب، تطورت عرب الزمن؛ إذ ورث املسلمون نظرتهم إىل الزمن عن األديان 

السماوية السابقة )اليهودية، واملسيحية(، وعن اليونانيني. فنجد أّنهم تبّنوا التحقيب الديني )"العهد الجاهيل" أو "الجاهلية"، يعقبه 

)أي  حوليات  وإىل  وطبقات،  أجياٍل  إىل  الزمن  تقسيم  تبّنوا  اإلسالمي"  "العهد  إطار  ويف  "الهجرة"(.  أو  الهجري"  اإلسالمي  "العهد 

التقسيم السنوي(، وإىل "الزمن الحلقي"، وهو املأخوذ عن "الزمن الطبيعي" عند اليونانيني. ثم يأيت "زمن الدولة" مع بداية تبلور ظاهرة 

الدولة باملعنى الحديث للكلمة يف العالم العريب اإلسالمي. وهو زمن املجال السيايس الدنيوي الذي تتفاعل فيه املصالح وتتشابك فيه 

الواحد عىل  أن يطغى  بكٍل منهما، من دون  الخاص  والدنيوي مجالهما  الديني  لكٍل من  يبقي  أن  اإلسرتاتيجيات االجتماعية، عىل 

اآلخر. فأّدى اعتماد "زمن الدولة" إىل إعادة إنتاج التحقيبات السابقة من دون أن يقيض عليها كلًيا، عىل األقل إىل حدود حصول الوعي 

بـ"الزمن الحارض" مع رواد النهضة يف العالم العريب اإلسالمي، خالل القرن التاسع عرش. عندها، بدأ التأسيس لتحقيٍب جديد للزمن، 

محوره النهضة؛ فاستنبط "عص النهضة" الذي أدى بدوره إىل استنباط "عص االنحطاط" ورديفه "عص غلق باب االجتهاد".

إذ إّن  إنتاجه بصورة مختلفة عن استعماالته يف الفرتات السابقة؛  ُأعيد  لنقل  أو  وظهر يف السياق نفسه "زمن السلف الصالح"، 

مطلب الرجوع إىل "السلف الصالح" يمّثل ظاهرة كثرية التواتر يف الحضارة العربية اإلسالمية. يظهر كّلما كانت هنالك حاجة إىل تبّني 
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لكن  األبعاد.  سائر  بقية  عىل  السيايس  البعد  أسبقية  إضمار  مع  املنكر"  عن  والنهي  باملعروف  "األمر  مبدأ  يف  املختزل  اإلصالح  خطاب 

أصناف  جانب  من  مختلفة  بصورة  توظيفه  يف  يكمن  عرش،  التاسع  القرن  خالل  الصالح"  "السلف  إىل  الرجوع  فكرة  تبّني  يف  الجديد 

اجتماعية متناقضة تحكمها عالقات اجتماعية متوترة؛ فنجد من ناحية رواد النهضة الذين يعتمدون عىل مبدأ التفّتح عىل العالم الغريب 

مع تأكيد رضورة الرجوع إىل "السلف الصالح"، ونجد من ناحية ثانية املعرّب عنهم بـ"السلفيني" الذين يرفضون األخذ يف الحسبان الوضع 

الراهن )أي الزمن الحارض( واألخذ من الغرب كذلك، ويتشبثون فقط برضورة الرجوع إىل "السلف الصالح" واالقتداء به. لذلك يعيش 

ر بالنسبة إليهم  السلفيون منذ القرن التاسع عرش عىل وقع حقبة "السلف الصالح"، وال يعرتفون بالزمن الحارض وبرهاناته، إذ هو محقَّ

مقارنًة مع زمن "السلف الصالح".

كيف يمكن أن تؤّثر عملية بناء التحقيب وإعادة بنائه يف تشّكل املعرفة االسطغرافية يف العالم العريب اإلسالمي من فرتٍة إىل أخرى؟ 

وما عالقة الجماعات اإلسالمية اليوم بقضية الوعي بالزمن الحارض ومقتضياته؟

ا  عبد الرحيم بنحادة: يبدو أّن مسألة التحقيب، من خالل عرض عبد الحميد هنية، ال تعدو أن تكون نوًعا من التصنيف، تفضيليًّ

ا. وهي عملية مرتبطة أشّد االرتباط بمسألة رهانات التاريخ واستعماالته. فالتحقيب مرتبط إىل درجة كبرية باالستعمال،  كان أو تحقرييًّ

وال يشّكل املؤّرخ العريب خروًجا عن هذه القاعدة؛ ذلك أّن النظرة إىل التاريخ العريب وتصنيفه ترتبط إىل حّد كبري بتوظيف هذا التاريخ يف 

مستويات متعّددة. الكلمة ملحمد الطاهر املنصوري.

محمد الطاهر املنصوري

منطق التحقيب التاريخي

مقدمة

لقد دأب املؤّرخون عىل تناول التاريخ بصفته جملة من الحوادث املتعاقبة يف الزمن، وتقسيم الزمن املايض بصفته زمًنا مىض ووىّل. 

ولكّن األسئلة التي تطرح نفسها هي: كيف ننظر إىل هذا الزمن؟ وكيف نتعامل معه؟ وكيف نموقع ذواتنا فيه؟

هو  ما  منها  عوامل،  عّدة  من  انطالًقا  يّتفقوا  لم  ولكنهم  املحرتفني،  املؤّرخني  إىل  األسئلة  هذه  عن  اإلجابة  مسالة  أوكلت  وقد 

أيديولوجي ومنها ما هو معريف. وليس بغريب أن يبقى املؤّرخ العريب مالزًما لتقسيمات إّما غربية أو محّلية وطنية، قد ال تعطي تقسيم 

الزمن التاريخي قيمة تسمح بتواصل الناشئة مع زمنهم بالنظر إىل زمن أجدادهم.

ولو نظرنا إىل مختلف األمم، لوجدنا تقسيمات مختلفة للزمن. وهي تقسيمات تخضع إىل نوع من املنطق الداخيل الذي تقوده 

إّما الحوادث الكربى، وإّما الظواهر االجتماعية أو االقتصادية، وإّما غريها من الظواهر التي تطغى عىل نسق الحياة االجتماعية. وهو 

ما يسمح بالقول إّن هناك تحقيًبا يعتمد الحوادث منطلًقا، ويمكن أن نسّميه التحقيب بالحوادث؛ وآخر يعتمد الظواهر االجتماعية 

واالقتصادية، ويمكن أن نسّميه التحقيب بالظواهر؛ وثالًثا يعتمد األجيال والسالالت، ويمكن أن نسّميه التحقيب باألجيال والسالالت.
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أوًل، التحقيب بالحوادث

هو تركيز جملة من العالمات عىل خط الزمن الطويل، وتقسيمه إىل محطات مثل التقسيم الخمايس الغريب للتاريخ، وهو املتعارف 

عليه بالتقسيم األورويب للحقب الزمنية، أو التقسيم اإلسالمي الذي يبدأ بتقسيم الزمن إىل حقبتني كبريتني، هما الجاهلية واإلسالم، 

ويؤّرخ الناس بالجاهلية وبظهور اإلسالم. ثّم داخل كل فرتة هناك حوادث أخرى تقّسم الزمن مثل الهجرة، والغزوات، ووفاة النبي، 

وسقيفة بني ساعدة، وقتل عثمان، وغريها من الحوادث التي تحدد مسار الزمن بالنسبة إىل املسلمني.

ويبقى أبرز التحقيبات بالحوادث هو التحقيب األورويب، وهو يعتمد عىل حوادث بارزة يف التاريخ األورويب أساًسا لضبط الزمن، وإن 

كان يخرج عن القاعدة يف املنطلق، ألّن الحدث األول الذي ينطلق منه التاريخ األورويب هو ظهور الكتابة، وهو أمر حدث خارج أوروبا. 

إًذا، فاملحطة األوىل هي ظهور الكتابة، وهي بداية التاريخ، وما قبلها فهي فرتات بال تاريخ.

فرتة ما قبل التاريخ / الكتابة

وهي فرتة تبدأ مع الخليقة وتنتهي بظهور الكتابة )حوايل 3600 قبل امليالد(. وتعّد فرتة منقوصة املصادر، ألّنه ال توجد مصادر 

مكتوبة تعود إىل هذه الفرتة، كما أّنه ال توجد معالم مهّمة يمكن أن تسمح بكتابة التاريخ واستقراء الرتاث املادي الذي تركه القدامى، 

ويفهم الرتاث املادي من هذا املنظور عىل أّنه كّل ما هو معالم بارزة كاملعابد واملسارح وأقواس النص واألهرامات. وهذه الصفة، صفة ما 

 ،]des sources nobles[ قبل التاريخ توحي بمفهوم التاريخ عىل طريقة املدرسة الوضعانية التي ال تتصّور تاريًخا من دون مصادر نبيلة

كانت  سواء  املكتوبة،  النصوص  يف  مالحمهم  رسمت  الذين  بأولئك  إاّل  يعتني  ال  الذي  التاريخ  هو  للتاريخ  آخر  تصورًا  ذلك  ويستتبع 

أدًبا تاريخًيا أو نقائش ورسوًما حجرية أو معالم بارزة تخّلد ما أنجزوه. وهو مفهوم للتاريخ يلغي بقية املصادر، ويعّتم عىل بقية الفئات 

االجتماعية التي تصنع التاريخ فعاًل، حتى ولو لم تكن واعية بذلك، وحّتى وإن لم يعرتف لها األوائل بجهدها يف املساهمة يف صناعة 

التاريخ، ألّن التاريخ يصنعه الجميع، من هو يف أعىل السلم ومن هو يف أسفله من الناحية املؤسسية، أو من الناحية االجتماعية أو من 

الناحية املادية الحاكم واملحكوم والغني والفقري، كّلهم يصنعون التاريخ.

ولكن بقدر ما واكب التحقيب تطّور الكتابة التاريخية يف أوروبا، خاصة مع الثورة التاريخية التي أحدثتها مدرسة الحوليات ببلورتها 

مناهج أخرى تقطع مع التصورات الوضعانية وترسيخها مبدأ التاريخ الشمويل، وهو تاريخ شمويل بمصادره وبقضاياه ومواضيعه، فإّن ما 

نلحظه هو عدم مواكبة البحث التاريخي يف العالم العريب ما هو شائع يف العالم، إذ ظّلت فرتة ما قبل الكتابة تعرف عندنا إىل اليوم بفرتة 

ما قبل التاريخ.

فلنئ كانت هذه الفرتة لم تعرف الكتابة، فإّنها فرتة لها تاريخ. وهو تاريخ له آلياته البحثية، وله مناهجه الخاصة التي تعتمد التحليل 

العلمي املخربي أو املعميل كما يقال، وتعتمد الكيمياء واألنرثوبولوجيا يف مفهومها األول بصفتها قيًسا للهياكل العظمية والجماجم التي 

يعرث عليها من حني آلخر واعتماد الكربون رقم 14 لقيس الزمن، والبحث يف بقايا اإلنسان األول من عظام وحلزون ورماديات وغريها 

عىل  التعّرف  بإمكانيات  التغذية،  وبنوعية  األول،  اإلنسان  بقامة  األقل  عىل  تتعّلق  باستنتاجات  والقيام  املخربي،  للتحليل  وإخضاعها 

شبكات العالقات بني األفراد والجماعات يف هذه الفرتات الضاربة يف الزمن السحيق.
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ويمكن القول إّن تطّور الكتابة التاريخية وتطّور مناهج البحث انعكسا يف ما انعكسا عىل مسالة التحقيب التاريخي. وهذا األمر نراه 

المس كل الحقب، وساهم يف كثري من املراجعات التحقيبية، عىل األقل يف مستوى ذلك التقسيم املعروف أو الذي يمكن أن نطلق عليه 

التحقيب املدريس، والذي يسمح لإلنسان وخاصة للناشئة بالتموقع عىل حبل الزمن.

الفرتة القدمية

تبدأ مع ظهور الكتابة وتنتهي بسقوط اإلمرباطورية الرومانية عام 476. وهي فرتة تتميز بنبوغ الحضارات القديمة التي اعتمدت 

الكتابة، والحياة املدينية، وانتشار العمارة، وظهور الترشيعات السماوية والوضعية عىل حد سواء. وينظر إليها عىل أّنها فرتة ميالد الحضارة 

البرشية، بمفهوم ضّيق، ألّن الحضارة يف األصل هي عبارة لها مدلول أوسع مّما أريد لها يف ظّل هذا التقسيم.

الربابرية. وهي تحركات برشية عنيفة،  أو  الجرمانية  بالزحوف  بما يسمى  اذ عرفت  متوّقعة،  نهاية غري  وقد عرفت اإلمرباطورية 

انطلقت من جهات مختلفة من محيط البحر املتوسط ومن البالد اإلسكندنافية، منذ النصف الثاين من القرن الثالث، وبدأت تقضم 

املجال اإلمرباطوري الروماين، تارة بالسلم وذلك من خالل عمليات االنبثاث التدريجي، وتارات أخرى بالعنف املسّلح مثل تقّدم الهون 

والقوط والفيزيقوط والوندال والبورجنديني واللومبارديني والسلتيني والنورمان وغريهم من الشعوب التي تطلق عليها عبارة برابرية أو 

الفرتات  الشعوب يف  لهذه  التأريخ  أّدى  العيش، وهو نمط عيش بسيط. وقد  والدين، وخاصة نمط  اللغة  نظرًا الختالفها يف  جرمانية، 

املعارصة إىل انقسام املؤّرخني الغربيني إىل قسمني كبريين:

قسم يطلق عليه تسمية املختصني يف التاريخ الالتيني. وهؤالء يرون أّن هذه الشعوب التي اقتحمت اإلمرباطورية عنوة، هي سبب 

الخراب، وسبب ركود الحضارة أو دخولها يف سبات دام 10 قرون، يف ما سيعرف باسم العصور الوسطى.

القسم الثاين وهم املختصون يف التاريخ الجرماين. ويرون أّن اقتحام الشعوب الجرمانية للعالم الروماين، كان عىل الرغم من تراجع 

عدد  تزايد  خاصة يف  الروماين. وساهم  املجال  دًما جديًدا يف  متهّرمة  إلمرباطورية  فقد ضّخ  ا.  إيجابيًّ أمرًا  التقليدية،  الحضارية  املظاهر 

املسيحيني. ألّن هذه الشعوب قد اعتنقت الديانة املسيحية، ولو أّن اإلمرباطورية الرومانية الغربية قد زالت وزالت معها الوحدة السياسية 

للفضاء األورويب خاصة، فقد حّلت محّلها وحدة جديدة للفضاء نفسه. وهي الوحدة الدينية، إذ قسمت الكنيسة الفضاء املسيحي الغريب 

عىل شاكلة التقسيم اإلداري الروماين. وبذلك تكون أوروبا قد دخلت يف ما يسّمى بالعص الوسيط.

فرتة التاريخ الوسيط

وتبدأ من سنة 476 إىل سنة 1453 أو 1492 )مع وجود اختالفات بني املؤّرخني يف تحديد نهايات هذه الحقبة(. كما أّن فرتة العص 

الوسيط اقرتنت بذلك املد البرشي الهائل الذي تدفق عىل أوروبا أو الجزء الغريب من اإلمرباطورية الرومانية من كّل الجهات، وغرّي وجه 

ذلك الجزء من اإلمرباطورية الرومانية.

اجتمعيًّا

الدموي يف مستوى أول دور  الرابط  باستقرار الشعوب الجرمانية بمؤسساتها الخاصة. وهي مؤسسات قبلية يؤّدي فيها  تمّيزت 

العالقة يف  أّن  الطاعة ووسيلة اإلخضاع. وال شك يف  أداة  ثان  والخضوع يف مستوى  الوالء  فيها  ويؤّدي  املجموعة.  أفراد  الالحم بني 

هذا املستوى الثاين مبنية عىل عامل القوة أو تحّكم القوي يف الضعيف. واعتنقت هذه الشعوب ولو بصورة جزئية - أو يف بعض األحيان 

بصورة يرى فيها الرومان تشويًها لحضارتهم - نمط الحياة الروماين لباًسا وأسماء ولغة وممارسة سياسية... إلخ. وهو صورة من صور تقليد 
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الغالب للمغلوب وليس املغلوب للغالب. كما بدأت تظهر رضوب جديدة من العالقات تتمّثل بارتباط الناس باألرض، ويف ارتباط الضعفاء 

باألقوياء يف نوع من التبعية، سوف تتبلور بداية من القرن التاسع بحسب ما هو متوافر من الوثائق، وتصبح العالقات االجتماعية مبنية 

العامة  السمات  من  والتابعية  السيادية  وتصبح  أرض  أصحاب  هم  األثرياء  من  فئة  هيمنة  وعىل  باألرض،  االرتباط  وعىل  التبعية  عىل 

للمجتمعات التي نشأت عىل أرض اإلمرباطورية الرومانية الغربية. وهو ما يطلق عليه اسم النظام الفيودايل ]فرق بني النظام الفيودايل 

ا  الغريب ونظام االقطاع يف العاملني اإلسالمي والبيزنطي[. ويعّد النظام الفيودايل يف ما يعّد نظاًما مكّباًل للفرد. فبعدما كان يتمّتع ولو نظريًّ

بوضعية املواطن الذي له حقوق وواجبات يف ظّل القوانني الرومانية، أصبح تابًعا يف مجتمع هرمي يمارس فيه حق األعىل عىل األسفل، 

ويقدّم فيه األسفل واجبات الوالء والطاعة إىل من هو أعىل منه يف الهرم االجتماعي.

سياسيًّا

تغرّيت الخريطة السياسية للغرب الروماين، فقد انقلبت فيها الخريطة من وحدة سياسية خاضعة لروما إىل تشتت سيايس، اذ حّلت 

املمالك محّل اإلمرباطورية، ومن تشتت ديني واضطهاد إىل وحدة دينية خاضعة لروما.

ذهنيًّا

خضعت هذه الفرتة إىل سيطرة الكنيسة، والتي ما فتئ نفوذها يشتد، حتى أنها اصبحت تتحكم يف امللوك واألباطرة من خالل 

ا لطاعة امللك.  مبدأ الحّل والعقد. أي إّنها تستطيع أن تفّك طاعة الناس للملك، إذا كان متمّرًدا عىل السلطة الدينية، أو تربط الناس دينيًّ

كما أصبحت تتحّكم يف الناس مع بداية القرن الثالث عرش من خالل إنشاء املحاكم الدينية أو ما يعرف بمحاكم التفتيش. كما انترشت 

الخرافات، مثل التّطهر من الذنوب يف الدنيا قبل اآلخرة، أو الحصول عىل صكوك الغفران، أو غري ذلك من األمور التي ُعّدت تراجًعا 

عىل مستوى الفكر والعقل واملعرفة.

تستعمل  عبارة  وأصبحت  الفكر.  مستوى  يف  والرجعية  والظالمية  التخلف  تعني  والتي  قروسطي،  مثل  العبارات  جاءت  لذلك 

 ،]moyenâgeux[ لتوصيف هذه الفرتة ما بني القرنني الخامس ميالدي والخامس عرش ميالدي. بالفرنسية تعّد عبارة قروسطي مهينة

كما  عرش،  الخامس  القرن  مع  معاملها  برزت  والتي  الالحقة،  الفرتة  بدت   .]Dark Ages[ املظلمة  العصور  عبارة  توجد  اإلنكليزية  ويف 

اليوم مطمًحا من مطامح  النهضة. وهي عبارة سيكون لها تاريخ حافل، إذ ال تزال إىل  أّنها استفاقة حضارية، لذلك سّميت بعص  لو 

الشعوب النائمة.

ولكن مع تطّور الكتابة التاريخية، وقع تعديل أمرين يتعّلقان يف الوقت نفسه بالفرتة التي تسّمى بالتاريخ القديم وفرتة العص الوسيط:

ӵӵ.أصبحت تستعمل عبارة الهجرات الجرمانية عوًضا عن زحوف وهجومات

ӵӵ ،وتّم الرتاجع يف استعمل عبارة القرون الوسطى، وما يرتّتب عنها من نعوت سلبية مثل قروسطي، وتسميتها بالعص الوسيط

أي إّنه عص وسط بني مرحلتني متشابهتني. كما أصبح الحديث عن تطّورات وتغريات أفضت إىل ما أفضت إليه. إذ بعد أن 

كانت الساحة العامة هي قلب املدينة النابض فيه األدب والسياسة، حّل محّلها املركب الديني. فبقيت املدينة وبقيت فكرة 

املركزية، ولكّن املحتوى تغرّي مواكبة لتطّورات العص.

إاّل أّن املؤّرخني، كما أسلفنا الذكر، كانوا يعّدون الفرتة املمتدة عىل 10 قرون هي عص الظلمات وعص الرتاجع الحضاري، بل هي 

فرتة املوت الحضاري. وليس من باب الصدفة أن نجد عبارة نهضة ]Renaissance[ تأيت مبارشة بعد العص الوسيط.
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فوقع تعديل النظرة إليها اليوم بوصفها مرحلة تحّول وتبدل يف تاريخ أوروبا. ويرجع الفضل يف ذلك إىل إعادة النظر يف أساليب 

قراءة التاريخ التي ازدهرت يف أوروبا منذ عرشينيات القرن املايض. حتى أّن اللغة تسمح بالتفريق بني املعنى األول، وهو معنى التاريخ 

القروسطي بمفهومه السلبي، والتاريخ الوسيط بمعناه الزمني أي إنه فرتة تتوسط عصي ازدهار للحضارة، والفرتة القديمة وعص النهضة 

أو األزمنة الحديثة.

فالصفة األوىل ينعت بها كل ما هو منغلق ومتعّصب ومتخّلف. والصفة الثانية هي صفة تطلق بصورة محايدة لتقسيم الزمن. وقد 

أطلقت هذه التسمية يف عص النهضة للتدليل عىل مسار زمني ينطلق من عص ميالد الحضارة بمفهومها الضيق، ممّثلة بالحضارات 

القديمة من آشور وبابل والفينيقيني والفراعنة وأساًسا اليونان والرومان، ونهضتها يف األزمنة الحديثة.

ا، أصبح  ا واقتصاديًّ ا وثقافًيّ وبعدما كان ينظر إىل فرتة العص الوسيط عىل أّنها فرتة قطيعة مع العصور القديمة بكل املعاين: سياسًيّ

 Agora et( ينظر إليها عىل أنها فرتة تحّول، تمّثلت ولو بصورة رمزية بتحّول مركز الحضارة من الساحة العامة لدى اليونان والرومان

forum(، وهما مكانان تمارس فيهما السياسة والثقافة واالجتماع، إىل املركب الديني املمّثل بالكنيسة وتوابعها، والتي أصبحت بداية 

من القرن التاسع تحتّل شيًئا فشيًئا موقع الصدارة يف الحياة االجتماعية والسياسية، هذا بال شك عالوة عىل الجوانب الروحية والنفسية.

وهذه التحواّلت لم تكن حكرًا عىل العالم الغريب، بل شملت أيًضا املناطق التي كانت خاضعة لإلمرباطورية الرومانية، مثل بالد 

الرومانية. وأصبح  القوانني  الدين اإلسالمي محّل  العامة، وحّل فيها  الساحة  التي حّل فيها املسجد محّل  الشام ومص وبالد املغرب 

املسجد يحتّل املوقع الرئيس يف حياة الناس عىل األقل من الناحية الرمزية سواء كان ذلك عن قناعة أو عن خوف.

ولعّله من هذا املنطلق يكون جديًرا بنا النظر إىل موقع التاريخ اإلسالمي يف هذه الحقبة.

الفرتة الحديثة

وتبدأ من 1492 إىل 1789. وسميت بالحديثة لعدة أسباب: فهي فرتة نهضت فيها الحضارة الغربية من جديد وانترشت فيها الطباعة 

والفكر اإلنسانوي. فقد أصبح اإلنسان مركز الحياة، بل إّن رجال الكنيسة أصبحوا يعّدون اإلنسان هو مركز الكون والكون خلق ألجله، 

كما أّن هذه الفرتة عرفت الفكر التحرري والعقالين الذي ستعيش عىل وقعه أوروبا.

الفرتة املعارصة

وتبدأ 1789 وتنتهي مع القرن العرشين. وهي فرتة الثورات الفرنسية واإلنكليزية والثورة الصناعية، واملّد االستعماري، وحركات 

التحّرر يف العالم الثالث.

التاريخ اآلين أو التاريخ الحيني أو الراهن

ا. ومن خالله يمكن للمؤّرخ أن يدرس  وهو التاريخ الذي يصنع اليوم، ويسّمى أيًضا تاريخ الزمن الحارض. وهو تاريخ يصنع يوميًّ

الحارض ليسترشف املستقبل. إاّل أّنه تاريخ غري مكتمل النتائج، لذلك تظّل االستنتاجات املتعّلقة بهذه الحقبة استنتاجات موّقتة، وتتغرّي 

حتًما باالطالع عىل الوثائق التي تعنيها، كّلما أصبحت الحوادث باردة والفاعلون يف طي املايض.



كانون الثاين / يناير 2016العدد  3

232

ثانيًا: التحقيب بالظواهر

لقد أدرجت املدرسة املاركسية عملية التحقيب بالظواهر االجتماعية عىل خلفية ملكية وسائل اإلنتاج وعالقات اإلنتاج والصاع 

السائدة بني  العالقة  بنوعية  لها  التي يؤّرخ  الفرتات املقرتحة. فأّدى ذلك إىل استنباط جملة من الحقب  املتعّلق بكّل فرتة من  الطبقي 

اإلنسان ووسيلة اإلنتاج. وجاء التحقيب تحقيًبا خماسًيا، أي إّنه يسّطر أمامنا خمسة أنماط إنتاج أساسية، ثّم ستنشأ من رحمها أنماط 

أخرى سنذكرها:

املشاع البدايئ

بني  الصاع  هذا  إطار  يف  ولكن  الناس.  بني  مشاع  ملك  فهي  اإلنتاج  وسائل  ومشاعية  والطبيعة،  اإلنسان  بني  بالصاع  ويتمّيز 

اإلنسان والطبيعة، سعى اإلنسان إىل التغّلب عىل بعض أجزاء الطبيعية. ويف إطار الصاع مع الطبيعة، تّم فرض سلطة األعىل عىل األسفل 

أو سلطة القوي عىل الضعيف، ليقيض يف نهاية املطاف إىل استعباد اإلنسان لإلنسان. وهو ما أّدى إىل نمط إنتاج جديد هو النمط العبودي.

النمط العبودي

التحّوز باألرض والتنظم يف عشائر وجماعات. وأصبحت  امللكية الجماعية لوسائل اإلنتاج إىل مرحلة  انتقل املجتمع من مرحلة 

فيها الحاجة إىل من يعمل، فاستعبد القوي الضعيف، وحّوله إىل ِملك ودّجنه مثلما دّجن الطبيعة. ورّبما نظر اإلنسان إىل اإلنسان نظرة 

حيوانية، فأدمجه ضمن وسائل اإلنتاج. وأّدى هذا الوضع إىل بروز نوع من التطاحن املتمّثل بثورات العبيد يف املجتمع الروماين، ويف 

املجتمع البيزنطي، ويف املجتمعات اإلسالمية واألوروبية. وهو ما أفىض إىل تلطيف يف وضع االستعباد واالنتقال إىل مرحلة النظام الفيودايل.

منط اإلنتاج الفيودايل)1(

يعّد النمط الفيودايل نظًرا يف مستوى العالقة بني مالك وسيلة اإلنتاج األساسية وهي األرض، واملنتج وهو التابع بدرجات متفاوتة. 

وهنا، بعد أن كان العبد وسيلة إنتاج مشّيئة، أصبح مرتبًطا باألرض. وهو وسيلة إنتاج أيًضا، ولكن يف وضعية تبدو أقّل قسوة من العبودية، 

مع أّن النصوص تطلق عىل هذه الفئة صفة عبيد األرض. ولكن، هو إنسان له حقوق لم تكن للعبد، مثل عدم بيعه كفرد، ولكن يمكن 

لليد  املدينة  واحتياج  والتجاري  الحريف  النشاط  وازدهار  االقتصادية  األنشطة  تطّور  ومع  عائلية...إلخ.  بحياة  وتمتعه  األرض،  مع  بيعه 

العاملة، تمّكن األقنان من التخّلص بطرق عّدة من سيطرة األرض بالتدريج، واللجوء إىل املدن التي احتضنتهم، ألّنها يف حاجة إليهم. 

وهو من العنارص التي ساهمت يف تطّور االقتصاد الرأسمايل.

منط اإلنتاج الرأسميل

يعّد النظام الرأسمايل مرحلة من مراحل التطّور االقتصادي واالجتماعي والسيايس والثقايف. وهو نظام مبني عىل احتكار فئة قليلة 

وسائل اإلنتاج، واعتمادها عىل عمال مأجورين مستغلني، ليس لخلق الرثوة العامة وإّنما لتنمية رأس املال الخاص. ومن غري شك، يرى 

ماركس أّن الصاع بني ماليك وسائل اإلنتاج والعمال سيؤّدي حتًما إىل انقالب األوضاع وفرض نمط اإلنتاج االشرتايك.

1 إّن الحديث عن النظام الفيودايل بصفته نظاًما إقطاعًيا أمر ال يستقيم لعدة أسباب: أولها أّن النظام الفيودايل هو نظام مبني عىل تبعية الفرد للفرد، وعىل تحكم مالك 

االرض يف مستغلها، حتى انه يجعل منه ظاًل له، ويمنحه الحماية بمفهومها الشامل، كما يطلب منه خدمات أهمها العمل الفالحي املجاين املعروف بالسخرة. كما يتميز 

النظام الفيودايل بغياب الدولة املركزية بل إّن امللك هو سيد االسياد واململكة ليست سوى ضيعة خاصة. أّما النظام االقطاعي الذي نجده يف كل من العالم اإلسالمي واملجال 

البيزنطي، فهو نظام يعتمد وجود الدولة املركزية القوية، وهي التي تمنح األرض مقابل خدمة وحيدة هي الخدمة العسكرية. كما أّن املقطع ال يفقد حريته وال يفقد هويته. عىل 

الرغم من ضيق هذه املساحة، فانه من األجدر أن نثري هذه الفروق ولعلني أعود إليها يف الحق الزمن.
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منط اإلنتاج الشرتايك

هو نمط تكون فيه وسائل اإلنتاج ملًكا مشرتًكا بني الناس. ويصبح الجميع يأخذون من اإلنتاج ما يكفي حاجياتهم. فالشعار الذي 

كان مرفوًعا هو "كّل حسب طاقته ولكّل حسب حاجته". ويرى ماركس أّن هذا النمط ليس سوى بداية تطّور، تتّوج بالشيوعية أو بنمط 

اإلنتاج الشيوعي.

كان غالة املاركسيني يرون هذه األنماط اإلنتاجية محطات أساسية أو قوانني تاريخية، ال بد لكّل الشعوب أن تمّر بها. ونحن لسنا 

هنا للدفاع أو لتفنيد هذه املقوالت، وإّنما لعرضها بصفتها نمًطا من أنماط التحقيب الذي اعتمد مسألة ملكية وسيلة اإلنتاج وانتقالها من 

فئة إىل فئة، صورة من صور تقسيم الزمن.

ومّما ال شك فيه أّن هذا التقسيم التاريخي قد أفرز أشكااًل أخرى من التحقيب، فقد نشأ:

منط اإلنتاج اآلسيوي

الذين  الفالحون  وما  لألرض،  املالك  هي  الدولة  إّن  بل  لألرض،  الفردي  التملك  فيه  يغيب  باألساس،  رعوي  إنتاج  نمط  وهو 

يعملون عىل األرض سوى عبيد للدولة. وتبدو العالقة إًذا، عالقة استغالل اقتصادي وطغيان سيايس.

منط اإلنتاج اإلتاوي أو الجبايئ أو الخراجي أو الرضائبي

ثم ال ننىس سمري أمني وجماعة مكسيكو قونرت فرانك ]مؤّرخ وعالم اجتماع أمرييك أملاين عرف بنظرة التبعية وخاصة بفكرة االقتصاد 

العالم. وهي الفكرة التي طبقها وللرشتني عىل اإلمرباطورية العثمانية[ وسالزو فورتادو ]وهو أستاذ جامعي يف االقتصاد، درّس يف عديد 

الجامعات مثل يال والرسبون، وشغل خطة وزير الثقافة من 1986 إىل 1988، ويعّد من املؤّثرين يف الرئيس السابق داسيلفا لوال[ وسمري 

كّل  ليخرج  مكسيكو،  جامعة  احتضنتها  بحث  مشاريع  إطار  يف  مًعا  سنوات  عرش  ملدة  الثالوث  هذا  اشتعل  فقد  يعرفه؟[  ال  ]من  أمني 

ا. وانبنت عىل طرح نمط إنتاج آخر هو نمط اإلنتاج اإلتاوي أو الجبايئ أو الخراجي أو الرضائبي  ا ودولًيّ منهم بمؤلفات لها تأثريها محليًّ

]mode de production tributaire[. وهو نمط يعتمد عىل جمع الرضائب، من دون االهتمام بالبنى االقتصادية املحّلية، ومن دون 

السعي إىل تطويرها، إاّل يف ما يتناسب والرضائب وسهولة جمعها.

لم  فالتاريخ  واملدارس.  املناهج  وتعدد  البحوث،  تواصل  نتيجة  متواصلة،  وزحزحة  مستمر  تطوير  إىل  التحقيب  عملية  وتخضع 

يتوقف وتطويره لم يتوقف مثله مثل الزمن.

ثالثًا: التحقيب بالساللت

لقد درج العرب بعد انتشار اإلسالم عىل رصد الحقب الزمنية انطالًقا من أصحاب السلطة. فتّم تقسيم الزمن إىل فرتات متصفة 

بحكامها: الفرتة النبوية، وفرتة الخالفة الراشدة، والفرتة األموية، والفرتة العباسية. ثم تتفرع يف ما يعّد سالالت عديدة تزداد قيمة وتقّل 

شأًنا بحسب الظروف)2). ويبدو هذا التحقيب من التحقيبات التي ال تراعي إاّل من كان عىل رأس السلطة، من دون النظر إىل التغريات 

2 يمكن أن نتعرف إىل هذه السالالت من خالل كتايب زمباور وبوسورث.
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السياسية الكربى، وال تراعي ما يعتمل يف املجتمع من حراك اجتماعي، وتطّور اقتصادي أو فكري، أو غري ذلك من رضوب التغريات 

التي تطرأ عىل املجتمع.

ضمن  نتموقع  وكيف  بغرينا؟  وخاص  بنا  خاص  هو  ما  بني  نالئم  كيف  إشكاالت:  عدة  العريب  العالم  يف  التحقيب  مسالة  وتطرح 

املسارات الزمنية التاريخية؟ أنظّل بال تحقيب واضح - والتحقيب التاريخي عندنا غري واضح - أم نحاول اعتماد ما هو موجود ونندمج 

ضمن تاريخ الحضارات؟

عندما نتحدث عن التحقيب كما وضعه األوروبيون، وهو تحقيب يقّسم الزمن ويراه سهًما فيه هذه املحطات التي تم اختيارها 

وعّدها محطات مفصلية يف تاريخ أوروبا، وتعميمه فيما بعد عىل تاريخ العالم. وعىل الرغم من محدودية التحقيب األورويب، ووعي املؤّرخ 

األورويب بذلك، فإّنه تحقيب يحكمه منطق داخيل، وله مربرات تجعله تحقيًبا صالًحا للحضارات املطلة عىل البحر املتوسط، مع مراعاة 

الفينيقيني،  بعض من الخصوصية لكل حضارة. فالبلدان املطلة عىل البحر املتوسط لها مشرتك تاريخي. إذ نجد فيها جزًءا من تاريخ 

وجزًءا من تاريخ الرومان، وجزًءا من تاريخ البيزنطيني، وجزًءا من تاريخ الشعوب الجرمانية، ومن تاريخ العرب، وتاريخ الرببر / األمازيغ، 

واألتراك فيما بعد وغريهم. فكيف نفصل كل هذه الكثافة التاريخية وننخرط يف تحقيب مختلف؟

هل يمكن أن نطلق كلمة التاريخ الوسيط، ال بصفتها قيمة حضارية وإّنما بصفتها حقبة زمنية، عىل التاريخ اإلسالمي؟

وامتداد  العربية،  الجزيرة  العرب خارج  وانتشار  لتاريخهم ظهور اإلسالم،  الوسيط كما وضعها األوروبيون  التاريخ  تصادف فرتة 

نفوذهم من جبال الربانس غرًبا إىل ما وراء النهر رشًقا. وهو فعل حضاري ساهم يف صنع التاريخ، وتمكني العرب واملسلمني من افتكاك 

زمام "املبادرة التاريخية" - والعبارة للباحث املسترشق الفرنيس اندريه ميكال - والتأثري يف العالم. وقد أصبحت الحضارة اإلسالمية املعطى 

املهيمن عىل فكر الناس ووجدانهم من مسلمني وغريهم يف تلك الحقبة. وال يمكن أن يكون التاريخ الوسيط األورويب موسوًما بالظلمة 

لوال املقارنة بالحضارة اإلسالمية الزاهية يف تلك العصور.

وبإخراج التاريخ اإلسالمي من هذه الحقبة الزمنية، ومعاملته عىل حدة، يضّيع عىل املؤّرخ العريب أمرين: األمر األول هو التحديد 

الزمني واحتالل موقع عىل مسار التاريخ العاملي، واألمر الثاين يفقد العرب واملسلمني دورهم التاريخي يف تلك الفرتة. فبقدر ما يحاول 

األوروبيون إقصاء العرب من التاريخ، وربما حّتى من الزمن الحارض، ينساق العرب، باسم الخصوصية وتحت غطاء القداسة، وراء ذلك 

اإلقصاء بال وعي يف كثري من األحيان، متالعبني بالعواطف الدينية. وهو ما أدخل إرباكا كبريًا عىل التموقع يف الزمن بالنسبة إىل الناشئة. 

فمثاًل كيف يمكن أن نتحدث عن تاريخ قديم بالنسبة إىل الجزيرة العربية، ثّم تاريخ إسالمي، ثّم تاريخ حديث؟ ووفق أّي مقياس يعّد 

تاريخ الجزيرة العربية قديًما أو حديًثا؟ أليس ذلك قياًسا عىل التاريخ األورويب؟ كما ال يمكن أن نفهم كيف يمكن عّد التاريخ األّيويب 

الناس  الوقت، جعلت  األورويب يف ذلك  العقل  ومؤّثرة حتى يف  زاهية  أّنها فرتة  مع  األورويب،  باملفهوم  الوسيطية  التواريخ  واململويك من 

يقيسون زمنهم عىل زمن العرب، ويعّدلون حياتهم عىل وقع التاريخ العريب اإلسالمي بجناحيه الغريب والرشقي.

إّن التحقيب املطروح يف أغلب الجامعات العربية، يف املرشق بالخصوص، فيه كثري من التناقض ومن عدم التجانس والالمعقولية. 

إذ نجد التاريخ القديم - وهو جزء من التحقيب الذي اختاره الغرب - والتاريخ اإلسالمي، والتاريخ الحديث.

وليست هناك رضورة لتدقيق النظر يف هذا التحقيب ليدرك العارف أنه تحقيب ملفق، ال يستند إىل منطق، ألّنه يقيص ويوّحد يف 

الوقت ذاته. فهو يقيص فرتات تاريخية مثل تاريخ األّيوبيني، وتاريخ الحروب الصليبية، وتاريخ املماليك، وتاريخ اليمن. فهل كان هؤالء 
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التاريخ الحديث التي هي من  التاريخ اإلسالمي؟ وهل كانوا غري مسلمني؟ ثّم هو يوّحد، ألّنه يعود إىل اعتماد عبارة  يعيشون خارج 

صميم التاريخ األورويب ومن واقع الوعي بالحداثة التي انطلقت يف أوروبا منذ نهاية القرن الخامس عرش. فهل دخل العرب يف الحداثة 

يف تلك الفرتة أم خرجوا منها؟ وهل أّن التاريخ اإلسالمي توّقف عىل عتبة الحداثة أم هو تاريخ متواصل؟ وهل للمؤّرخ العريب اليوم 

وعي بالزمن املايض؟ وهل يسعى لطرح الزمن التاريخي بعيًدا عن عواطف مبطنة ال تخدم املصلحة العامة وإنما تخدم البقاء يف ما نحن 

ا وفاسًدا ونفعه قليل" عىل حّد تعبري جاك لوغوف يف معرض  فيه؟ أم إّنه "ذلك املوظف الذي يقتات من التاريخ ويعرض حساء تاريخًيا غثًّ

حديثه عن مؤّرخي التاريخ التقليدي األورويب؟

هي:  ثالثًة،  أصناًفا  وَجعلها  التحقيب  أشكال  صّنف  الذي  الواضح  العرض  عىل  املنصوري  للطاهر  شكرًا  بنحادة:  الرحيم  عبد 

اإلضاءات  إىل  إضافًة  العرض،  هذا  يطرحها  إشكالّية  أهمَّ  ولعّل  بالسالالت.  والتحقيب  بالظواهر،  والتحقيب  بالحوادث،  التحقيب 

حول األصناف الثالثة، مسألُة املركزية األوروبّية يف التعامل مع تحقيب التاريخ اإلسالمي، ويمّيز يف هذا الباب بني االستعمال القيمي 

واالستعمال الزمني للتحقيب، وهذا كّله من األمور املهّمة التي ينبغي أن تثري نقاًشا معّمًقا.

يوسف الشويري

التحقيب والتاريخ

ليس التحقيب تقسيًما لعصور التاريخ، أو محاولًة ال تتعّدى خلق جداول تساعد عىل تبويب أفضل لحقبات متتالية، يك يستطيع 

الباحث تبنّي السابق والالحق وفق مخطط عاّم فحسب. ويف حال عدم تجاوز التحقيب هذا التقسيم الجدويل الذي يتوخى تسهيل قراءة 

األحداث وفق محطات زمنية معّينة، فإننا ال نكاد نبارح عالم الكرونولوجيا يف تسلسلها ودقتها الفنية والعّد الحسايب املنتظم. فلو اقتصنا 

عىل هذه الناحية الفنية املبارشة، فإننا ال نتجاوز خلق دّقة محكمة يف تبويب التاريخ والتواريخ. وعىل الرغم من الفوائد الكثرية التي ال 

ا. ا أو نظريًّ ُتنكر لهذه الدقة )مثل إعالن نشوء وعي جديد(، فإنها ال تؤسس فهًما فلسفيًّ

انطوت  كحقبة  باملايض  الوعي  إّن  أي  بالحارض.  الوعي  من  يتجّزأ  ال  كجزء  باملايض،  الوعي  عن  الحديث  جاء  السياق،  هذا  يف 

وَغربت، وال بد أن تعقبها حقبة أخرى، هي الحارض يف تحّوله إىل ماض من جهة، ومستقبل من جهة أخرى، هو الذي يتيح لنا البدء 

التحقيب بخلق مواصفات لكّل حقبة، وهو ما ُيضفي عليها قيمًة  بتمّثل ذهني يفصل بني ُفسحة زمنية وأخرى. ووفًقا لذلك، يرتبط 

معياريًة، سواء قصدنا ذلك عمًدا أو قمنا بذلك من دون وعي مسبق.

وعندما نعلن، مثاًل، أّن التاريخ ينقسم إىل قديم ووسيط وحديث أو أّن اإلنسانية مّرت بعصور متتالية وفق جدول زمني يبدأ بالقديم 

وينتهي بالحديث ثّم باملعارص، فإننا ننحت يف ذهن القارئ ُسلَّم أفضليات. فالقديم يجد نفسه ُيخيل الطريق أمام محطات متتابعة. وال 

يلبث هذا التتابع أن يخلق انفصااًل بني الذات واملوضوع، وتجد الذات نفسها يف وضع يتيح لها إعادة َصْوغ موضوعها أو بناَءه مّرًة تلو 

أخرى، وذلك انسجاًما مع هذا التمّثل الذي شّيد املواصفات والسالسل الزمنية والحقب وفق سّلمه التفاضيل الذي يزداد رهافًة مع تقّدم 

العلوم والتكنولوجيا واالقتصاد ومجاالت الحياة األخرى.
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ونحن إذ نبلغ هذه النقطة، نجدنا ندخل يف عالم يعصف به التغيري ويطبعه بسمات محددة تحمل عنواًنا جديًدا اسمه "التقدم". 

والتطور ينهض عىل آلية له اسمها التغيري، والتغيري يعني امليّض قدًما من أجل خلق عوالم جديدة أو بلورة أسس ومناهج وصقلها، تدخل 

ي إىل ترسيخ مؤسسات وممارسات ومفاهيم تتّسم يف اآلن نفسه بالتعقيد والقدرة عىل التحّول إىل  هي نفسها يف شبكة أخرى واسعة تؤدِّ

أشكال وأشياء أشد تطورًا أو بلورًة.

وعند هذا املنعطف، نصل إىل إدراك أّن التحقيب الذي انطلق من مصنفات معّينة تبدأ بالقديم وتنتهي بالحديث أو املعارص، هو يف 

الوقت نفسه إفصاح عن تأثري التقدم يف املجتمعات البرشية وإعالن عن قانون يضبط إيقاع هذا التقدم ووجهته، هو التطور أو التغيري. 

وينطوي كّل من اإلفصاح واإلعالن املذكورين عىل مبدأ آخر ال يقّل أهميًة، هو عدُّ املراوحة يف املكان، أو الجمود، أو محاولة اإلبقاء 

عىل األوضاع كما هي، انحراًفا وبدعًة. بعبارة أخرى، يصبح عدم التطور أو اإليحاء بعدم رضورته حالًة شاذًة تستدعي املعالجة بوسائل 

مختلفة، لعّل أهمها ما أصبح ُيعرف بمرشوعية الثورة الشعبية.

وعند اجتيازنا هذه العتبة، نطّل عىل مبدأ مالزم ال يقّل خطورًة، هو مبدأ استقالل الفرد واإلرادة البرشية وحرية املجتمع يف التعبري 

عن تطوره التاريخي عرب مؤسسات متشعبة ومتعّددة التخصص تنّظم االنتقال من مرحلة إىل أخرى، انطالًقا من إرادة البرشية التي 

ا ينّظم الحياة البرشية ويتعّهد بضبطها  اعتنقت مفهوم االستقالل الفردي كآلية أخرى تسمح بالحفاظ عىل ُسّنة التطور بوصفه قانوًنا عامًّ

بأسباب البقاء واالستمرار، وذلك وفق نموذج التجاوز الدائم ِلَما مىض أو خّلفه وراءه الزمن الذي بات ال ينساب إال يف اتجاه متصاعد، 

عىل الرغم من تعرّثه بني األودية والتضاريس ونتوءات األرض هنا وهناك.

وإذا انتقلنا إىل علم التاريخ يف فضائه العريب، الحظنا أّن التحقيب لم يرتّسخ كممارسة ومفاهيم إاّل مع القرن التاسع عرش. وال شّك 

يف أّن املَْعَلم األسايس لهذا التحول يكمن يف استبدال كتابة تاريخ الحوليات أو األرس الحاكمة بتاريخ األوطان. ولم يعد التاريخ وفًقا 

لذلك رواية تسّجل األحداث يوًما بعد يوم، أو شهرًا بعد شهر، أو وفًقا لدولة هذه األرسة أو تلك، بل وفًقا لتاريخ الوطن بوصفه أرًضا 

ا، لّخصه مبدأ تطور الوطن وفق  وجماعًة برشيًة تنّظم حياتها مؤسسات خاصة بها. وال شك يف أننا شهدنا وفًقا لهذا التحول انعطاًفا حادًّ

نموذج خّطي يصف ما جرى يف هذا الوطن انطالًقا من أسلوب حديث، ما لبث أن طغى عىل الكتابات التاريخية األخرى، وشّكل مع 

الدالالت السياسية واالقتصادية املصاحبة معلًما رئيًسا من معالم الحداثة يف سياقها العريب.

وقد خَطت الكتابة التاريخية العربية خطوًة أخرى، وذلك عندما بدأت باالنتقال من الوصف الخارجي وتعداد األحداث التي مّرت 

تفاعلها  الداخلية وكيفية  العنارص  ترّكز يف  تاريخية  دينامية  الوطني، وفق  الكيان  نشوء هذا  وراء  الكامنة  العوامل  إىل تحليل  بالوطن، 

وتآلفها يف ما بينها لتخلق عالوًة عىل الوطن هويًة وطنيًة. إننا نحتاج إىل التشديد عىل فاصل املفاهيم والزمن بني نشوء التمّثل الذهني 

لكيان جغرايف سيايس اسمه الوطن، وكيان تاريخي اجتماعي يحمل هويًة وطنيًة تمّيزه من غريه وتغني قيمته يف عالم الهويات الوطنية 

األخرى أو عالم األمة - الدولة.

تمّثل  الجاهيل،  والشعر  خلدون  وابن  املعري  العالء  بأيب  املتعلقة  وبعدها،  األوىل  العاملية  الحرب  أثناء  حسني،  طه  دراسات  ولعل 

هذا االنتقال من مرحلة إىل أخرى. وعىل الرغم من أّن الحّس النقدي الذي يذهب إىل املصادر الرئيسة واألولية ويعتمد عليها، ظّل 

متوقًدا، وأعلن والدة مدرسة تاريخية جديدة كان من أقطابها شفيق غربال ومحمد صربي وعبد الرحمن الرافعي يف مص، وأسد رستم 

وقسطنطني زريق يف بالد الشام، وعبد العزيز الدوري وأحمد صالح العيل يف العراق، فإّن املغرب العريب كان ال يزال يف خضم املرحلة 

األوىل املتمحورة حول مفهوم "الوطن" ويف تحقيبها للتاريخ العريب وكتابته.
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إننا نحتاج إىل التدقيق يف تحقيب هذه املراحل عندما ننتقل من منطقة جغرافية إىل أخرى عرب أرجاء الوطن العريب. ولعّل أشد ما 

يلفت النظر يف هذا السياق هو انتقال الُنخبة املغربية مبارشًة من مرحلة الوصف الخارجي لألحداث، يف تتايل تطورها ضمن أرض الوطن، 

إىل مرحلة إعادة النظر يف مجمل التاريخ الذي حّدد أطره الرئيسة االستعمار الفرنيس يف كّل من الجزائر وتونس واملغرب. ولعّل تأّخر نيل 

هذه الدول استقاللها ) 1956 - 1962(، عالوًة عىل كثافة االستعمار الفرنيس وامتداده الزمني من العوامل الكامنة وراء هذا االنعطاف 

الذي تمّثل باالنغماس، عىل نحٍو متكامل، يف دراسة املنهجية التاريخية الفرنسية، ثّم استخدامها سالًحا للدفاع عن التاريخ الوطني 

وتعرية األفكار االسترشاقية يف فضائها الفرنيس، وهي أفكار تحّول تاريخ املغرب العريب الكبري إىل وعاء شبه فارغ فحسب، ال ينتظر من 

يملؤه لغًة، أو ديًنا، أو ثقافًة، أو اقتصاًدا، أو بناًء سياسًيا، فحسب، بل يتوقع ذلك بفارغ الصرب.

هذه "رؤوس أقالم"، كما ُيقال، ال تتوخى أبعد من اإلشارة إىل أهمية التحقيب، وليس ذلك بوصفه عمليًة فنيًة أو تقنيًة خالصًة، 

بل بوصفه ممارسًة نظريًة تشتمل عىل مفاهيم جديدة لتفسري الحدث أو السياق أو البناء املتكامل ملرحلة تاريخية معّينة.

يربط  كما  البرشّية،  املجتمعات  يف  والتقّدم  التغيري  بقضايا  التحقيب  عن  الحديث  الشوري  يوسف  يربط  بنحادة:  الرحيم  عبد 

التحقيب يف العالم العريب بالقرن التاسع عرش، وباالتجاه نحو كتابة تاريخ لـ "األوطان".

نارص سليمن

 إشكالية التحقيب الكولونيايل للحملة الفرنسية عىل مرص:

مراجعة نقدية للمنظور الفرنيس

"األنا"  أّن  إىل  استناًدا  نفسه،  الكولونيايل  الخطاب  مرتكزات  أحد  بوصفه  الكولونيايل  التحقيب  إشكالية  الورقة  هذه  تتناول 

الكولونيايل الذي يملك القوة والفعل، يبلور تصوره للممارسات التي يفرضها عىل اآلخر )الواقع تحت االحتالل(. وهذا التصور تصبح 

له وظيفة ثنائية. فهو من ناحية يرّبر فعل الغزو، ومن ناحية أخرى يبني التصور عن ذاته التي تملك فعل التغيري وإظهار لحظة قدومه 

كحّل عميل ملشكلة طال أمدها. وعىل هذا النحو يصبح التحقيب الكولونيايل جزًءا من ممارسة خطابية تستهدف التربير والدعاية يف آٍن 

واحد ألسطورة التحول عرب سحب األضواء وتركيز العدسة املجهرية يف فعل الغزو كـ "حدث استثنايئ" يملك من القوة والتأثري ما يكفل 

إحداث "نقلة نوعية" يف تاريخ الشعوب التي قهرها.

ترّكز الورقة يف حادثة الحملة الفرنسية التي داهمت مص والشام بني عامي 1798 - 1801، والتي جرى التعامل معها يف املنظور 

أّن  بيد  بـ "الحرية واألنوار والسعادة".  آفاق عص جديد يبرش  أمكنه طّي صفحة عص وفتح  أنها حدث تحّويل عظيم،  الفرنيس، عىل 

دة يف الفكر الفرنيس خالل النصف األول من القرن الـ 19؛ إذ تجاذبته سجاالت متخبطة،  هذا التصور للحدث نفسه مّر بتطورات معقَّ

عكست حالة التخبط السيايس والتطورات املتناقضة يف فرنسا. ويف هذا السياق تتجىل إشكالية الدراسة يف محاولة فهم املالبسات التي 

مّر بها تطور هذا املنظور إىل الحملة من زاوية أهميتها يف سياق التأريخ لها ضمن حروب الثورة الفرنسية وكذلك يف دورها يف نقل الرشق 

إىل عص التحديث واإلصالح بوصفه حدًثا مفصلًيا يف تاريخ مص واملرشق العريب.
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وف الحقيقية يمكننا تمييز ثالث مراحل ارتبطت باملنظور األيديولوجي للتحقيب للحدث. فاملرحلة األوىل هي مرحلة تكّون الحدث/ 

داخل التجربة، والثانية هي ما بعد انتهاء الحدث وبدء السجال حول أهميته خالل الفرتة 1802 - 1815. أّما املرحلة األخرية، فهي ما بعد 

نابوليون وعودة امللكية حتى قيام الجمهورية الثانية عام 1848.

ورسالتها  الفرنسية  األمة  وعظمة  الثوري  العص  بحماسة  املشبعني  الغزاة  القادة  ذهنية  يف  سائًدا  كان  ما  األوىل  املرحلة  تسّجل 

صحيفة  بعناية  نرشته  وما  والقاهرة،  باإلسكندرية  ُأذيعت  التي  املنشورة  املصادر  من  نوعني  يف  بوضوح  األمر  هذا  تجىّل  وقد  العاملية، 

أنه حدث استثنايئ يوقف االستبداد والتدهور ويرّد مص إىل سابق عهدها الحضاري  إذ نجد تصوير الحدث عىل  كورييه ديليجبت؛ 

التليد. ويف هذا السياق نالحظ بوضوح افتعال املقاربة، فيتّم سحب تجربة الثورة الفرنسية يف اإلجهاز عىل اإلقطاع وإطاحة النبالء عىل 

الواقع املصي؛ ذلك أّن الحملة ُتنهي نظام االلتزام الذي يقارَب باإلقطاع، إضافًة إىل أنه يجرى اإلعالن، عرب املنشورات، بالقضاء عىل 

املماليك وإتاحة الحرية واملساواة بني املصيني يف تويّل زمام أمورهم، ومن ثّم تّم َصْوغ الحدث، خالل تجربة االحتالل عىل أنه "لحظة 

ثورية للتغيري" وطّي لصفحة االستبداد الـ "طويل األجل"، ثّم يردف بذلك تنظرٌي مفاده أّن مص كانت تنتظر حدًثا عىل غرار هذا الحدث 

ا وأوقعته فريسًة للتخلف الحضاري، وأّن فرنسا ترّد إىل ضفاف النيل لحظة صعود من جديد  للتخلص من طبقة استنزفت إقليًما غنيًّ

لوصل ما انقطع يف التاريخ املصي القديم.

ويف املرحلة الثانية؛ أي ما بعد انتهاء الحدث واكتمال التجربة، عاد ثلث الجيش وأخفقت الحملة يف تحقيق أهدافها. لكّن بونابرت 

يصل إىل ذروة الُسلطة بوصفه قنصاًل أّوَل لفرنسا، وهو ما عّقد املشهد. فقد كان يتحسب ملشكلة هذه الحملة التي هرب منها بعد عام 

واحد، ويخىش أن ُتلحق بتاريخه العسكري والسيايس رضرًا فادًحا. ورسعان ما ظهر عىل السطح ما كان يتوّقاه. فأحد كبار الجرناالت 

رينيه ينرش مذكراته عام 1802، وتتخطفها دور النرش الفرنسية وترتجمها إىل اإلنكليزية وتنرشها رسيًعا؛ ما يثري ضجًة حولها، فُيضطر 

بونابرت يف إثرها إىل اتخاذ إجراءات متتالية، من بينها سحب مذكرات رينيه، والتكتم بشأنها، وعمل لجنة رقابة للنرش تهتّم بما ينرش عن 

بونابرت وبخاصة ما يتعّلق من ذلك بحملة مص، وإعطاء الرقيب صالحيات واسعًة يف منع القادة من النرش، وف قّص ما يريد من أّي 

عمل ُينرش؛ حتى ال تستغله قوى املعارضة ضّده.

1804. فقد ارتأى رضورة دفع بالجرناالت املوالني له إىل الكتابة عن  وازداد األمر أهميًة بعد إعالن نابليون نفسه إمرباطورًا عام 

حملة مص عىل نحٍو يعيد بناء صورة أكرث تأثريًا من شأنها أن تجعل هذه الحملة إحدى أهّم حروب الثورة الفرنسية وراء املتوسط، وعىل 

نحٍو يجعلها تحتفظ بتوهجها الدعايئ. فالتاريخ عنده "أسطورة يسّطرها األقوياء وُيدفع الناس إىل تصديقها". ثّم إنه يوّجه أحد جرناالته 

1807. وتشهد الساحة الفرنسية اهتماًما واسًعا بكتاب  إىل زيارة األرشيف الحريب واستخراج الوثائق التي تدينه، ثّم يأمر بحرقها عام 

وصف مرص الذي أواله بونابرت اهتماًما كبريًا كدليل عىل أهمية الحملة يف كشفها ملص وحضارتها القديمة.

Égyptomanie وخالل هذه الفرتة تكرث الكتابات التي ُتصّور نابوليون يف  وتشتعل الدعاية التي تنتج ما يعرف بـ "الولع بمص" 

مص عىل أنه "الفاتح للمرشع العظيم" الذي تفّوق عىل جنكيز خان، كما تجري مقاربته، وفًقا ملا كان يحلم به، باإلسكندر األكرب، وبأنه 

رضب عرْب حملة مص أفضل نموذج النتصار العقل عىل انتصار السالح.. إلخ، وهو ما جعل صورة نابوليون تطغى عىل الحدث وتصّوره 

ا يف عص اإلمرباطورية. عىل أنه أحدث بعبقريته تغريًا كبريًا يف الرشق، ومن ثّم يكتسب الحدث تراكًما قويًّ

أّما يف املرحلة الثالثة؛ أي مرحلة ما بعد واترلو حتى قيام ثورة 1848، فتعود امللكية إىل تفعيل النظام الرقايب عىل املنشورات لكن 

يف اتجاه مصادرة الكتب التي تمجد العص الثوري ونابوليون، وُتجرب الصحف عىل استصغار األمجاد العسكرية. ويوجد مخطوط من 
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سبعة مجلدات عمله الجرنال أويه، وقد قمنا بنرشه يف دار الوثائق، يسجل تطورات هذا املشهد املعقد. وتبني املصادر التي ُنرشت يف 

الثالثينيات أّن امللكية حذفت من كتاب وصف مرص الذي نرش عام 1828 كّل التلميحات األكرث وضوًحا إىل بونابرت. وف هذا السياق 

تجرى عملية نقدية لحملة مص من جديد، والنظر إليها بوصفها أحد شواهد ما عرف بـ "األسطورة السوداء" Légende noire؛ ما جعل 

التأريخ لحملة مص بحسب الجرنال أويه "يعاين التشويه والتزييف والتوجهات املتناقضة".

ويصح الجرنال بوريان Bourrienne، أحد كبار جرناالت الحملة، بأّن ما ُنرش عىل مدار ثالثة عقود حتى قيام ثورة يوليو 1830 

أو الشعوذة صاغها محتالون يف قالب تاريخي". ثّم إّن مخطوط الجرنال أويه يبنّي أّن جميع الجرناالت  نوًعا من الخزعبالت  "كان 

الذين تجاوزوا الخمسني من العمر "هالهم" هذا الّنقد وأحسوا بامتهان كرامة جيل ضّحى من أجل فرنسا، لكنهم لم يجرؤوا عىل نرش 

1830 التي فّجرت الطاقة للنرش، وخصوًصا مع عودة رومانسية البونابرتيني من جديد ونرش مذكرات  شهادتهم حتى قامت ثورة يوليو 

نابوليون ما وراء القرب؛ وتخفيف حّدة الرقابة عىل النرش بشأن األمجاد العسكرية واملايض الثوري.. إلخ. ثّم إّن حّدة انتقاد مرشوع الحملة 

تاريخ  يف  تحّول  نقطة  عّده  إىل  والعودة  الحدث،  بريق  استعادة  يف  مفصليًة  فرتًة  ُيشّكل  الثالثينيات  عقد  ما جعل  الرتاجع؛  يف  أخذت 

املرشق، ويزداد أهميًة باملزيد من االكتشافات يف مايض مص الفرعونية.

بيد أّن الالفت للنظر يف الحوارات املسّجلة بمخطوط الجرنال أويه أّن الجرناالت اتفقوا عىل قيادة حملة تستهدف الحفاظ عىل 

قيمة حملة مص وما أحدثته يف الزمن االنتقايل من تغيري يف الرشق، وأنه بقدر ما كانوا يرّدون إليها من األهمية كانوا يحافظون عىل 

بطوالتهم ودورهم فيها، وعىل تقديمها لألجيال املتعاقبة يف فرنسا عىل أنها جزء من صفحة مجيدة يف حروب الثورة الفرنسية )ال حروب 

م صورًة قاتمًة عن حملة مص؛ ألّن من  نابوليون( التي غريت العالم ونقلته من حال إىل حال. وهكذا، يتعني منع نرش أّي شهادات ُتقدِّ

شأن هذه الحملة املساس بالتاريخ القومي الفرنيس. لذا، يجب فصل نابوليون عن قصة الحملة، والنظر إليها كإحدى الحروب الباهرة 

يف العسكرية الفرنسية.

وف هذه األجواء تتّم بلورة الجزء األخري يف خطاب التحقيب )الحملة كانت لها آثار ممتدة يف وادي النيل(، ومن ثمَّ يتّم الربط 

بإنجازات إصالحية مهّمة يجريها باشا مص محمد عيل من خالل القول إنه ما كان له أن ينجز مسرية اإلصالح والتحديث من دون 

مرجعية منّظمة قّدمتها تجربة الحملة الفرنسية. وبذلك يجرى نفى الهزيمة عرب الدفع إىل الواجهة بإنجازات غري مبارشة أو مزعومة؛ 

كاملطبعة وكتاب وصف مرص أو فّك شفرة اللغة الهريوغليفية ونشأة علم املصيات، وتحطيم قوى االستبداد، وتوسيع مشاركة الشيوخ 

والعلماء يف ممارسة الُسلطة التي انتهت باختيارهم ملحمد عيل باشا وفرضه عىل النظام...إلخ، لتقّدم عىل أنها قرائن داّلة عىل التحّول 

خ  ا ُتؤرَّ ا مفصليًّ والتغيري. وهكذا، تكون الحملة قد "نجحت" يف هدفها املتمّثل بـ "توجيه مص نحو الحضارة"؛ ما يجعلها حدًثا استثنائيًّ

به العمليات التاريخية يف الرشق، ليظل لها رصيدها الذي ُخطط له مسبًقا كحدث قّدم نموذًجا لالحتالل الذي برّش بالحرية والحضارة.

ا بالتأريخ ألرسة  ا من احتالل بريطانيا ملص، وتحديًدا زمن امللك فؤاد الذي كان مهتمًّ وف القرن العرشين، يف أوضاع استثنائية جدًّ

محمد عيل باشا، يتّم تكليف مؤرخني فرنسيني يف صدارتهم جابرييل هانوتو Gabriel Hanotaux الذي تمّكن من تسجيل الحملة، وفًقا 

للمنظور الخطايب الذي انتهت إليه مدرسة التاريخ القومي الفرنيس؛ إذ يتّم وصفها ببداية التحديث، ويتّم الربط بينها وبني مؤسس مص 

الحديثة محمد عيل باشا، يف كتاب تأسييس هو املجمل يف تاريخ األمة املرصية الذي يتّم االستناد إليه يف تدريس تاريخ مص الحديثة.

املصية  التاريخية  املدرسة  تناول  طريقة  حول  االلتباسات  لتتكثف  الفرنيس،  الليربايل  القومي  التيار  أفكار  كّل  تسللت  وهكذا 

والعربية للحدث الذي يجرى تصويره عىل أنه أحدث قطيعًة معرفيًة مع مايض مص قبل القرن الـ 19، ومن ثّم تّمت إعادة إنتاج الهيمنة 
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الكولونيالية التحقيبية التي جعلت للحملة الفرنسية مكاًنا تأسيسًيا بامتياز عند التأريخ لبدايات التحديث يف مص. وبذلك ظلت تجربة 

أن  مفهومة، من دون  الوقائع، ورسم حدود ضبابية مصطنعة وغري  األفكار عىل  تغليب  تعاين  األقل  املايض عىل  القرن  َطوال  الكتابة 

تجرَي تحقيقات تاريخية موضوعية تضع الحدث يف سياقه الحقيقي، وتكشف عن صريورة التطور بني ما قبل خّط عام 1800 وما بعده. 

وشكرا جزياًل.

القسم الثاين: مناقشات

عبد الرحيم بنحادة: أثريت قضايا للنقاش والحديث عن ُأثريت قضايا للنقاش، والحديث عن الغرض من التحقيب الذي يأخذه 

التحقيب كتصنيف، له عالقة بالبناءات واالستعماالت والرهانات وأشكال التحقيب بدًءا بالتحقيب باألحداث إىل التحقيب بالظواهر، 

ثّم إىل التحقيب بالساللة. وبالنسبة إىل مسألة تقسيم الزمن، فإّن املواقف تختلف سواء كان ذلك يف مرشق الوطن العريب أو مغربه. وهذا 

مجمل األفكار التي أثريت يف هذه الجلسة. النقاش مفتوح. وسأعطي الكلمة ألحمد أبو شوك.

بالتحقيب،  املرتبطة  املسألة  هذه  حول  أثريت  كثرية  قضايا  هنالك  أّن  يف  شك  ال  الرحيم،  عبد  جزياًل  شكرًا  شوك:  أبو  أحمد 

إليها  أشار  التي  هي  الجوهرية  النقطة  أّن  أعتقد  لكن  معينة.  تاريخية  أحداث  واقع  يف  زمنية  بمرحلة  مرتبط  تصنيف  النهاية  يف  وهو 

الدكتور محمد الطاهر املنصوري، وهي: ما هو املنطق الذي عىل ضوئه يحدد التحقيب؟ أعتقد أّن منطق التحقيب يتحرك يف إطار جدلية 

العريب نعاين  العالم  أّننا يف  بواقٍع معنّي. يعني  الثالثية محكومة  ثالثية؛ وهي العالقة بني اإلنسان والزمن والكون. لكن هذه الجدلية 

مشكلة التحقيب ألّن التحقيب األورويب ُفرض علينا. لكن يف أوروبا ال يعاين املؤرخ املشكلة نفسها، وحتى يف الصني. والطريف يف األمر، 

هو القضية التي أثارها برنارد لويس Bernard Lowis عندما جاءت طالبة من الصني وسألوها هل تريدين أن تكتبي يف التاريخ الحديث 

أم الوسيط أم القديم؟ فقالت له ال يوجد عندنا هذا التحقيب يف الصني. تكمن اإلشكالية هنا يف: إن كانت النظرة الكونية العاملية حاولت 

العصور  أوروبا من  انتقلت  العقل األورويب، عندما  بالرجوع إىل مركزية  النقطة  املنصوري عن هذه  أن تفرض قيمها عىل اآلخر، وتكّلم 

املظلمة إىل مركزية العقل األورويب، أفرزت التقسيم الثاليث. والتقسيم الثاليث تأّثر بالنظرة املثالية أيًضا. لكن كارل ماركس عندما نظر 

بتقييم آخر، وهو املشاعية األوىل والعبودية واإلقطاعية،  املنتجة وعالقات اإلنتاج جاء  الجدلية بني وسائل اإلنتاج والقوة  العالقة  يف 

والرأسمالية، واالشرتاكية. وحاول أن يفرض نمًطا لقراءة تاريخ العالم. تبدأ املشكلة هنا عندما ننظر إىل التاريخ العاملي. عندما انتقلنا إىل 

النقطة التي أثارها الدكتور يوسف وهي قضية املعجزات. واملعجزات نجدها واضحة يف التحقيب الذي وضعه عيل رشيعتي عندما يقول 

فرتة الحضانة األوىل، وفرتة التوحد، وفرتة التشتت، ثم ظهور املهدية. إًذا يرى املهدية خًطا مفصلًيا، ظهور املهدي املنتظر يف تاريخ العالم. 

أعتقد وأختم بذلك أّن هذه القضية أثريت يف أكرث من محفل أكاديمي. ولكن يجب أن نستحرض أيًضا ما يحدث يف األدبيات العربية. 

يعني خمسمائة وألف  زمنًيا،  ويتبّنى تقسيًما  الثاليث  التقسيم  فيها أن يتخلص من  قّدم ورقة جيدة وحاول   Jean Bently بينتيل  جني 

وخمسمائة إىل غري ذلك، لكن هذا جاء أيًضا يف إطار األيديولوجيا األمريكية يف طريقة فرضها عىل تاريخ العالم بوصفه وحدة دراسية يف 

زمننا الحارض. والتقسيم اآلخر أىت به خالد بالن كنشب Khalid Bilab Kinship. وبالل كنشب حاول أن يبتعد عن إسقاطات مركزية 

العقل األورويب والتقسيم الثاليث؛ فقّسم التاريخ إىل قديم وحديث. ينتهي القديم بخمسمائة ويبدأ الحديث من خمسمائة. ويعتقد أّنه 

بهذه الكيفية حّل إشكالية العالم. لكن يف الختام، أعتقد أّن اإلشكالية تربز عندما نحاول أن نفرض نظرة كونية عىل اآلخر. ولكن إذا 
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تركنا اآلخر يحّقب وحده بدليل أّن التاريخ الحديث يف العالم العريب يبدأ بحملة محمد عيل باشا، فأعتقد أّننا حاولنا أن نصطحب العالم 

ويف الوقت نفسه نرتبط بقيم املحيّل املوجود واإلقليمي ليك يعطينا حاًل لهذه املشكلة.

حيدر سعيد: شكرًا السيد رئيس الجلسة. حقيقًة جلسة غنية. لكن أريد أن أبدأ باختاليف مع الدكتور أحمد. أواًل، أنا أعرتف بأّن 

أّن هذا  أعتقد  الغريب. لكن  التحقيب  الغربية وطريقة  للمركزية  الحديثة هو خاضع  العربية  الثقافة  التاريخي كما يمارس يف  التحقيب 

بقدر  أورويب  أو  أو قرس غريب  بفرٍض  أّنه مرتبط  أعتقد  للغالب. ال  املغلوب  تابعية  التاريخ جزء من  أّن  ابن خلدون  تعبري  يرتكني أستعمل 

ما هو مرتبط بطبيعة تمّثل تبّني املغلوب طريقة تقسيم الغالب الحقبة التاريخية. ودلييل عىل هذا أّن املؤرخني القوميني العرب الذين 

كان سلوكهم السيايس معادًيا للغرب، تبَنوا التحقيب نفسه. وبإمكاين أن أثبت هذا بعرٍض مفّصل. ولكن يف حقل التاريخ، وهو اليشء 

الذي يهّمني أن يتوضح. وبغض النظر عن طريقة التدريس األكاديمي التي تبّنت ما يسّمى التاريخ العام، أعتقد أّن التاريخ العام أيًضا 

مرتبط باملركزية الغربية. يف تصوري لم ُينقل التقسيم كما هو بل جرى نقل مفاهيم التقسيم. ماذا فعل املؤرخون وحتى القوميون بهذه 

األشياء؟ هم لم يتبَنوا بالرضورة طريقة العصور القديمة والعص الوسيط وعص النهضة. وإّنما جرت إعادة مفصلة التاريخ اإلسالمي وفًقا 

لهذه املفاهيم. ففي العراق مثاًل، نرى أّن القوميني الذين يتبّنون نظرة أيديولوجية للتاريخ العريب لم يستعملوا تعبري "العص الجاهيل". 

ت تلك الفرتة الجاهلية امتداًدا أو تمهيًدا تاريخًيا للحضارة اإلسالمية. ثم نتحدث عن العص  واسُتعمل "عص ما قبل اإلسالم". وعدُّ

"عص  ثم  املظلمة،  العصور  أو  االنحطاط  بعصور  األيديولوجية  التعبريات  ٌيسّمى  والذي  بغداد،  سقوط  بعد  ما  مع  يبدأ  الذي  الوسيط 

التاريخ  إعادة مفصلة  بل جرت  ُيتنّب كما هو.  لم  أّنه  بمعنى  الحديثة.  العربية  النهضة  مع  أحمد  الدكتور  قال  يبدأ كما  الذي  النهضة" 

اإلسالمي وفًقا لهذا. ولكن حتى داخل الثقافة العربية هناك نوٌع من املركزية. بمعنى أّن هناك محاولة تأكيد أّن النهضة العربية بدأت 

يف مص. هنالك محاولة لفرض مركزية التاريخ املصي عىل كّل البلدان العربية. وهذا غري صحيح. بدأت النهضة العربية يف مص والعراق 

وسورية وبالد الشام وبالد املغرب العريب. ولم تكن يف مص فقط. ربما ألّن النهضة الجديدة بدأت يف العراق مع قيام الدولة الحديثة، ولم 

تبدأ مع بداية القرن الثامن عرش. 

أو  واحد. وهو زمن برشي  الزمن  وانتهى األمر؟ ألّن  التاريخ من دون تحقيب  نمارس  ملاذا ال  املصباحي: سؤايل األول،  محمد 

طبيعي، وينبغي أن ننخرط فيه لنستمر يف تأريخ األمور. هناك، حتى إذا احتجنا إىل تحقيب، أتساءل ملاذا غابت املعايري األيديولوجية؛ 

الديانة، ونوع السياسة، ونوع الحكم، إلخ، عن عملية التحقيب؟ أو ملاذا ال نعتمد عىل معيار تطّور العقل؟ عند اليونان كان العقل برهانًيا 

بصفة عامة، يف الحقبة اإلسالمية كان تأويلًيا سواء كان تأويل الكالم أو صوفًيا أو تفسريًيا، أي تفسري األعمال اليونانية أو غري اليونانية. 

ملاذا ال نهتم بالخروج من األمور التي كّنا نحتكم فيها إىل هذه املعايري؟ ثم ملاذا )أنا أتساءل سؤااًل ساذًجا بالنسبة إىل اإلنسان الذي ال 

يعرف التاريخ كثريًا( ال نعّد الحضارة العربية اإلسالمية امتداًدا للحضارة اليونانية وانتهى األمر؟ ألّن القاعدة العلمية والفلسفية وحتى 

القانونية هي قاعدة يونانية إال يف املسألة التي ذكرت وهي التأويل والتفسري. أعود إىل السؤال األصيل، وهو: ملاذا ال نعتمد عىل تحقيب 

كوين وننهي هذا النقاش؟ ربما الذي لن نتوصل من خالله إىل نتيجة؛ ألّن التاريخ يرسي ويتحول كّل يوم أمامنا، ونحن نريد أن نضبطه 

)أن نضبط الزمن(.

عبد األحد السبتي: أواًل، يف نظري ينبغي، يف موضوع التحقيب، أن نتجنب اإلطالة يف الجانب الدفاعي يف قضية إسقاط الغرب 

وما إىل ذلك؛ ألّن هذه مسألة قيلت طيلة نصف قرن عىل األقل، ونتجّنب املقاربة املعيارية أيًضا. هكذا ينبغي أن نحّقب. أظن أّن املسألة 

املهمة هي أن نتلمس عىل األقل تاريخ الزمن للتحقيب يف إطار ثقافة الزمن يف املجتمعات أو يف إطار املقاربات املوجودة، ألّنه ال يوجد 

إىل  بالنسبة  آخره. هذا  إىل  املصباحي  األستاذ  الذي ذكره  الفكري  التحقيب  وهناك  االقتصادي،  التحقيب  فهناك  فقط؛  العام  التاريخ 
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الفاعلني. وهنا يوجد بعض  الحميد، وهي تحقيب  أثارها األستاذ عبد  التي  الثانية، فهي املسألة  النقطة  بالنسبة إىل  أّما  النقطة األوىل. 

باحثني وتحقيب  التمييز الرضوري بني تحقيب  أو األفريقية. وهناك  العربية  التاريخية  الكتابة  بمعنى  الفاعلني  االلتباس ألّن تحقيب 

املسألة  رضوري.  التمييز  هذا  باحثني.  بتحقيب  ليس  التحقيب  الصالح  السلف  زمن  مثاًل  الشائعة  التاريخية  الثقافة  الشائعة.  الثقافة 

التي أثارها املنصوري مهمة جًدا، وهي املتعلقة باملتوسط. ألّن التحقيب فعاًل فيه مواجهة وفيه تجاوز قضية املواجهة والوجود داخل 

فضاء واحد. وهو ما تحيلنا إليه مسألة أخرى مهمة جًدا، وهي االلتباس القائم بني تحقيب التاريخ العريب اإلسالمي وتحقيب التاريخ 

يتّم االلتباس  املتوسط  املتوسط. ألّننا عندما نؤكد عىل  املتوسط، ألّن هذا االلتباس ورد من  اإلسالمي. وهذه مسألة تحيل إىل قضية 

بسهولة وملّا نبتعد إىل آسيا، إىل الهند نحّس برضورة التمييز. ثم املسألة األخرية وهي قضية "حملة بونابارت". فعاًل، من ناحية املقاربة فهي 

مقاربة مهمة عرب منعطفات. ألّن كّل تحقيب مبنّي عىل منعطفات، فعاًل املنعطفات رضورية؛ أعطي مثااًل سأشري إليه يف تدّخيل وهو أخريًا 

تحقيب التاسع عرش. وهو آخر تحقيب للقرن التاسع عرش، والذي صدر يف كتاب جماعي يف املغرب، منذ 1790 - 1830 ألّن هناك تأثري 

حملة بونابرت التي لم يتّم االنتباه إليها يف تاريخ املغرب. ومسألة أخرية مرتبطة بحملة بونابارت، هي تاريخ تحقيب املعرفة الكولونيالية. 

هي قضية Expedition D'Egypt. واألبحاث األركيولوجية وغريها واملنهج نفسه اُتبع يف الجزائر بعد االحتالل. ويبدو أّن هذا التمييز هو 

الذي اتُّبع يف الجزائر، وهو الذي أّدى إىل صوغ مفهوم املدينة اإلسالمية يف البحث االسترشاقي.

عبد الرحيم بنحادة: بالنسبة إىل قضية التحقيب، أنا أسري مع عبد األحد يف االتجاه نفسه ومع األستاذ الطاهر املنصوري؛ ألّن 

التحقيب يختلف بحسب املجال الذي ندرسه واملوضوع الذي نعالجه. فإذا ما كّنا نشتغل يف التاريخ املايل، فهناك تحقيب ينضبط إىل 

أحداث  أو  ينضبط إىل منعطفات  السيايس  فالتاريخ  العسكري.  أو  السيايس  بالتاريخ  املرتبطة  املنعطفات  بالرضورة هي  ليست  منعطفات 

سياسية. يف حني أّن التاريخ املايل ينضبط إىل منعطفات مالية؛ إّما أزمة مالية، أو مجاعة أو وباء يؤّدي إىل كارثة ديموغرافية، أو أّي يشء 

له تأثري مبارش يف الحياة املالية أو املجال املايل أو مجال معنّي. 

محمد عفيفي: شكرًا، لدّي تعقيبان فقط عىل الورقتني املهمتني. بالنسبة إىل األستاذ يوسف الشويري عن مالحظات الطهطاوي 

وقوله إّن التاريخ اإلسالمي أو إّن التاريخ الحديث يبدأ باإلسالم، تاريخ مص الحديث والتاريخ الحديث بصورة عامة بحسب قصده. 

ألّن ثقافة الطهطاوي أزهرية باألساس وهو كان يرى أّن تاريخ اإلسالم ممتد وهذا سيظهر يف التحقيب، فمثاًل يف جامعة األزهر مع 

دخول علم التاريخ الحديث سيصبح التاريخ اإلسالمي هو التاريخ اإلسالمي الحديث وفيه امتداد. وهذا لم يتغري إال يف السنوات األخرية 

فقط، فكانوا يسّمونه يف أقسام التاريخ يف األزهر، التاريخ اإلسالمي الحديث. بالنسبة إىل الطهطاوي، علينا أن ننتظر قليال حتى عيل 

مبارك. وهذا لم يبتعد عنه كثريًا يف كتبه. ومع الخطط التوفيقية يقول إّن تاريخ مص الحديث يبدأ مع محمد عيل. ويحدد هذا والتغريات 

الكبرية التي حصلت. وهنا يوجد اختالف. والنقطة الثانية التي وردت عند األستاذ املنصوري بالنسبة إىل العصور الوسطى واإلسالمية، 

تطرح إشكاليًة كبريًة جًدا، وبصفة خاصة مع تأسيس األكاديمية يف مص، وتأسيس قسم التاريخ يف جامعة القاهرة. فقد بدأ الفصل بني 

التاريخ اإلسالمي وتاريخ العصور الوسطى. وتاريخ العصور الوسطى. فتّم التمييز بني عص املماليك والعصور الوسطى؛ بمعنى أّن التاريخ 

أّن املطرودين أو الخارجني أو شباب قسم  أثار هذا الفصل ضّجًة كبريًة جًدا إىل درجة  اململويك ال يندرج ضمن العصور الوسطى. وقد 

التاريخ يف جامعة القاهرة الذين هاجروا أو هجروا إىل الجامعة الحديثة، وهي جامعة "عني شمس"، قلبوا هذه املوازين تماًما، وأصبح 

هناك التاريخ اإلسالمي املمتّد الذي يشمل تاريخ األيوبيني واملماليك، وتاريخ القرون الوسطى هو مصطلح أورويب ومقصود به التاريخ 

األورويب. ومازالت هناك إشكالية كبرية يف الجامعة املصية بخصوص هذا األمر. واألقسام الجديدة بعضها تابع لجامعة القاهرة والبعض 

اآلخر لعني شمس.
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ندوة أسطور التحقيب يف التاريخ العريب اإلسالمي

عبد الرحيم بنحادة: الكلمة ليارس سليمان.

يارس سليمان: حقيقة، من الواضح - لست مختًصا بالتاريخ - أّنك ال تستطيع أن تعمل يف التاريخ دون التحقيب، وال تستطيع 

أن تعمل يف كثري من األحيان إاّل بالتحقيب. فعلماء اللغة يقومون بعمليات التصنيف. وهذه العمليات ترادف التحقيب عند املؤرخني. 

فالسؤال هو هل هناك يشء يتعلق بطبيعة العقل اإلنساين أو العقل األكاديمي؟ ألّنه ال بد أن يضع املادة التي يدرسها يف ما يشبه صندوق 

الربيد )أ، وب، وج(. حتى يف الطب، هناك تصنيف. األساس هو الترشيح، فالجسم هو وحدة كاملة لكن ال بد أن يرشح الطبيب هذا 

الجسم ويفّصله تفصياًل، ليقول بعد ذلك هذا يختلف عن هذا مع أّن ذاك مرتبط بذاك، بعدما قلت هذا... سؤايل هو كما ييل حّبذا لو كانت 

محاولة من نوع آخر لدراسة قضية التحقيب، وهو أن نأيت بموضوع املادة التاريخية، ونقول هذه هي املادة التاريخية فيقوم املؤرخون 

التاريخية عندما تحّقبها هكذا وتحّقبها هكذا. هل هناك  بالنسبة إيّل أرى كيف تتبدى هذه املادة  بدراستها بتحقيبات مختلفة. واآلن 

خالف كبري أم صغري؟ هل هناك منطق واحد أم أكرث؟ إذا كانت مثل هذه املؤتمرات تقام كّل سنة نبدأ بيشء جديد. نأخذ مادة تاريخية 

وندرسها بتحقيبات ظواهرية أو حداثية أو وسيطة أو من دون تحقيب، ونرى كيف تبدو. وهل للتحقيب تأثري فيها؟ وما هو هذا التأثري؟ 

فأعتقد هنا يبدأ يف الحقيقة االبتعاد عن التنظري والبحث يف املادة التاريخية )كيف تبدو؟ كيف تتأىت لنا؟(. ونقارن التحقيب يف التاريخ 

بالتصنيف وبتحقيبات أخرى لعلوٍم أخرى؛ يف الجيولوجيا، هناك تحقيبات. ال نجعل املوضوع موضوًعا تاريخًيا بامتياز. فهذا يف الحقيقة 

هو اقرتاحي بناًء عىل ما قيل هنا. وإال سندور يف حلقة مفرغة ونعيد إنتاج الحديث نفسه مرًة بعد أخرى.

أو  ُحّقبت  مواضيع  إىل  وسنتطرق  التحقيب.  يف  تجارب  عنوانها  سيكون  املوالية  الجلسة  الحقيقة  يف  بنحادة:  الرحيم  عبد 

ملجاالت حّقبت.

محمد بلبول: أريد فقط أن أطرح مشكاًل. هو مشكل يؤرقني؛ هل الحقبة واقع أنطولوجي أم أّنها مواضعة منهجية؟ يف بعض 

العلوم مثل الجيولوجيا، التحقيب أنطولوجي؛ ذلك أننا حني نتحدث عن الحقبة الكلسية أو الحقبة الجريية. فإّن التحقيب هنا هو إفراز 

لتحليل وليس معًطى منهجًيا. هذا هو املشكل األول. املشكل الثاين أّننا نتحدث عن التحقيب، ولكن وراء فكرة التحقيب هناك فكرة 

القطيعة؛ أي أّن هناك التحقيب يف إطار تصور التاريخ بوصفه استمرارية أو التحقيب يف تصور التاريخ بوصفه قطائع. وما يجعلنا نمّر 

من حقبة إىل حقبة هو االتفاق عىل القطيعة. وهذه القطيعة ليست منهجية، هي تحليل. إذن ال يمكن أن نحّقب من دون أن نأخذ يف 

الحسبان مفهوم القطيعة. وتظهر هذه القطيعة يف مجال تاريخ األفكار، وربما هي موجودة يف مجال تأريخ الحوادث اإلنسانية. وشكرًا.

عبد الرحيم بنحادة: أظّن أّن هذا املوضوع الذي طرحه بلبول يستحق نقاًشا معمًقا؛ فإذا كان عندكم ردود فعل بخصوص هذه 

املسألة، فلتتفضلوا.

عصام نصار: شكرًا. مواصلة ملا قاله األستاذ محمد بلبول اآلن أو تذكري به. أنا شخصًيا معنّي باملراحل "العتبية" التي هي يف العادة 

مراحل قد تكون مهمة جًدا. لكن تختفي يف إطار التحقيب "املقصوص بالسكني"؛ ما قبل الحرب العاملية األوىل وما بعدها أو العصور 

الوسطى أو العصور الحديثة، فهناك دائًما مراحل تضيع. وهي مراحل مهمة جًدا نرى من خاللها عمليات تحّول؛ فكما لو كنت واقًفا 

عىل عتبة الغرفة، ِرجٌل داخل الغرفة واألخرى خارجها، فأنت يف هذه الحالة وهي حالة مهمة جًدا، وهي املرحلة االنتقالية، هذه إحدى 

ضحايا التحقيب، والتي تتطلب مّنا إعادة التفكري يف أساسية التحقيب. وال يمكن أن نتعامل بالتاريخ دون التعامل بالزمن التاريخي 

الذي هو جزء أسايس. وهذه املرحلة العتبية هي الضحية التي أرشنا إليها يكون لها دور أسايس جًدا؛ فعىل سبيل املثال كيف يمكن أن 

نتجاهل األحداث التي سبقت الحرب العاملية األوىل يف بالد الشام مع الدولة العثمانية؟ وكيف ننطلق اآلن، ونقول اآلن بدأ االستعمار 



كانون الثاين / يناير 2016العدد  3

244

الفرنيس أو االنتداب اإلنكليزي. يجب أاّل نتجاهل هذه املسائل، هناك استمرارية، ألّن الناس ال يقفون هكذا ويقولون لقد انتهينا من 

مراحل سابقة، وسنعيش يف عالم جديد. هي عملية برشية تطورية؛ فعملية االنتقال يف حّد ذاتها - لم أجد لها اسًما غري العتبية - هل 

هي حقبة مستقلة بذاتها؟ برأيي، وبناًء عىل هذا الكالم، من األفضل دراسة مراحل ما بني التحقيب ال دراسة الحقب كأّنها متجانسة، 

ودراسة االستمرارية والتغيري يف هذه املراحل ال دراسة املراحل، مثل عص الحداثة وعص التصنيع، وهكذا.

عبد الحميد هنية: طرح حيدر سعيد سؤال ما التحقيب الذي يجب أن نسري عليه؟ سؤال كبري، أجابه محمد املصباحي ملاذا ال 

نمارس التاريخ من دون تحقيب؟ وأنا أشاطر هذا السؤال واإلجابة عنه بنعم. مع األسف، مع أّنك طالبت )مخاطًبا محمد املصباحي( 

برضورة التخيّل عن التحقيب، قّدمت لنا أنماًطا من التحقيب. ربما سأصدم بعضكم. قلت يف مداخلتي، التحقيب هو تصنيف. وعندما 

نقول تصنيف، فهو بالرضورة تصنيف فاعلني؛ إذا حّقب مؤرخ أو أّي كان، فهو بالرضورة سيتقمص دور الفاعل. يف تقديري، يجب أاّل 

نعطي التصنيف صبغة موضوعية باملّرة. ويجب أن نتعامل معه عىل أّنه ذايت. ومهمتنا بوصفنا دارسني ال فاعلني، أن نسائل هذا التحقيب 

التحقيبات  أاّل نحّقب. يجب أن نرصد  أردنا أن نكون دارسني مؤرخني أو غري مؤرخني، فيجب  التحقيب بهذا الشكل. وإذا  ِلَم جرى 

ونسائلها فنْنفذ من خاللها ومن داخلها إىل واقع الشخص الذي حّقب، والذي يريد أن يحّقبه. أقرتح أن يكون هناك دراسات تاريخية 

من دون تحقيب مسبق، إذا أردنا أن نتخلص من التصنيفات التحقيبية. مثاًل نارص سليمان يف تقديري لم يحّقب، ولم يقرتح علينا 

تحقيًبا نصّدره إىل فرتات أخرى. درس موضوًعا معيًنا ذكره يارس سليمان، وحاول أن يفهم لغاية فهم املوضوع وليس للتحقيب. وأرجو 

بحسب تقديري، عندما نكون مؤرخني يجب أن نتعامل مع كّل موضوع عىل حدة، ولكّل موضوع منعطفاته. وهي طريقة لفهمه أو إلبراز 

تفاهمية أفضل. والخالصة هي أن نتخىّل عن التحقيب ونسائل التحقيبات التي يبنيها الفاعلون.

يارس سليمان: أقول يف النهاية إّنك ال تستطيع أن تخرج خارج قضية التصنيف. العلوم البحتة والعلوم الطبيعية تختلف تصنيفاتها 

عن العلوم اإلنسانية واالجتماعية. هناك منهجيات مختلفة وغري ذلك. أقول مجدًدا ما ييل حتى تقنعوين، أنا بوصفي إنساًنا يحب التاريخ 

وليس مختًصا بالتاريخ، إّن للتحقيب تأثريًا يف صوغ املادة التاريخية. آتوين بموضوع وادرسوه بتحقيبات مختلفة. وقولوا يل بهذا التحقيب 

النسبية" من دون هذا  املنصوري "اإلنشتانية  الطاهر  قاله  النهاية، سنصل إىل ما  يبدو لك هكذا. يف  التحقيب  يبدو لك هكذا، وبهذا 

التحقيب، هذا ما نخرس وهذا ما نربح. ويف النهاية، سنصل إىل نظرية محمد املنصوري. فكّل القضايا هي نسبية وليست قضايا ثابتة 

املعنى أو ثابتة املضمون. حتى املضمون ليس واحًدا. سيبدو املضمون متشكاًل بأشكال مختلفة أو وجهة النظر مختلفة كما يقول دي 

."The point of view creates the object" :Ferdinand de Saussure سوسري

محمد بلبول: لكن دي سوسري جرى انتقاده بشدة بخصوص هذه القولة، ألّنهم اتهموه بالذهنية؛ إذ كان عنده موقف اصطالحي 

من املعرفة. ذلك أّننا نخلق املعرفة باملصطلحات وليست شيًئا موضوعًيا، وهذا هو الذي يجعل املعرفة واحدة واملناهج واحدة. يف نظري 

هذا مشكل آخر.

معز الدريدي: أعتقد أّن فكرة الخروج من فكرة التحقيب للتاريخ أو لألحداث التاريخية، هي فكرة ممكنة وواردة وُطرحت يف 

الحقب ال تطرح بل تطرح األفكار وتطرح  إّن  املقرتح وقالت  الحوليات يف فرنسا، حني اقرتحت هذا  مدارس غربية وبخاصة مدرسة 

إًذا طرحت مشكلة  الزمنية.  املجاالت وتمّس كّل األطر  اليوناين، ويمكن أن تصل إىل كّل  الفلسفي  بالفكر  لها عالقة  التي  املواضيع 

الحقب واالبتعاد عنها منذ ما يقارب القرن. وُقّدمت بداًل منها مشكلة طرح األفكار. وبالنسبة إىل مسألة القطيعة والتحقيب التي تناولها 

 Gaston Bachelard الزميل، نعم، التحقيب ال يرتبط ببعٍد زمني واضح بخاصة ال نرى ذلك جلًيا يف تاريخ العلم. يتحدث غاستون باشالر
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عن تاريخ العلم، ويرى العلم هو تاريخ أخطاء العلم يعني العلم يعود إىل ما قبل إنتاج العلم، يعني ليس له بعد زمني تحقيبي. إًذا، يف نهاية 

املطاف، التحقيب وهذا املنهج الزمني الواضح ال بد من تجاوزه والخضوع إىل مدرسة بنيوية للقضايا. كما قلتم الجسد ُيتناول يف مجمله 

لكن ال تفصل األعضاء بعضها عن بعض، وعضو الرأس يمكن أن يكون التاريخ القديم واألعضاء األخرى هي التاريخ الحديث. إًذا، 

Chronology بكرونولوجيا واضحة، والخضوع ملشكلة أفكار والدخول يف قضايا  ال بد اليوم أن نخرج من فكرة التحقيبالكرونولوجي 

فكرية أكرث منها زمنية.

ما  مادٍة  عىل  التصنيف  تفرض  أّنك  يعني  عنيف.  فعل  فالتحقيب  نفهم؟  أن  نريد  ماذا  سؤال:  ذهني  يف  يدور  ناشف:  إسماعيل 

والسؤال هو من هو أهّم، هل املصنِّف أم املصَنّف؟ يف رأيي، علينا أن نتواضع. يعني أّنه عىل اإلنسان أن يتواضع ويعطي فسحة ويفّكر 

أّنه يجوز للمادة التي يصّنفها أن تكون أهّم منه، عوض أن يمارس العنف تجاهها. والسؤال املمكن أن يسأل هو أّن التحقيب مبنّي 

عىل السؤال، والذي يريد أن يسأل ما هذا اليشء. والسؤال ما هذا اليشء يتعلق باملُصّنف وال يرتبط باملصَنف وال يمّسه بصلة. والقضية 

األساسية هي ماذا يدفع اإلنسان ملمارسة التصنيف عىل الواقع. كّل هذه األساطري األوروبية للقرن التاسع عرش حول مركز اإلنسان، 

والسؤال هو ماذا سيحصل إذا نّحينا اإلنسان؟ وهناك عدٌد كبري من املداخالت املتعلقة بعوض أن يكون اإلنسان مركز الكون، فمن 

املمكن أن تكون أشياء أخرى هي مركز الكون مثل الحيوانات، والنباتات، واألحداث، وليس ألّنه اقرتح هذه يجب أن تكون. ولكن 

يجب أن يكون التمرين؛ التمرين التحلييل، سؤال ما هذا اليشء الذي حصنا فيه وجعلنا نستعمل وسائل عنيفة تجاه العالم الذي نعيش 

فيه. فكّل هذا اإلرث األورويب النهضوي الحدايث فيه نقطة أساسية، استخدام العنف التصنيفي تجاه العالم هو لّب هذا اإلشكال. ولذلك 

نحن نعرف أّننا يف ورطة أو مصيدة. ونحن لم نقل إّننا يف فرتة زمنية وأصبحنا نطرح األسئلة نفسها. ما هذا اليشء؟ وهل هناك إمكانيات 

للخروج من سطوة التصنيف؟ والتصنيف هنا ليس شيًئا خارج التاريخ. التصنيف هو بناء تاريخي Construct يجب البحث عن وسائل 

للخروج منه، وتحديًدا ملّا نتحدث عن االختالف.

محمد املصباحي: أعتقد أّن التصنيف يف بعض الحاالت يفرض نفسه، خصوًصا عندما يكون هناك حدث عظيم، أو كما يقول ابن 

خلدون حدثان. وأستغرب من اإلخوان التونسيني، أّنهم جاؤوا من بالد الحدثان الذي هو الربيع العريب ولم يجعلوه انطالقة لتحقيٍب 

جديد لتاريخ العالم العريب؛ فمعنى التحقيب هو االنطالقة من نقطة معّينة. معناه أّن تلك النقطة لها القدرة عىل التفسري؛ عىل تفسري ما 

سيأيت فيما بعد. وبالفعل، أعتقد أّن الربيع العريب له هذه القدرة؛ قدرة تفسري التاريخ العريب الحديث تفسريًا جديًدا. والتفسري يتطلب مّنا 

مغامرة للخروج من املظالت النظرية التي استظللنا بها يف املايض، وأن نخوض مغامرة جديدة. 

والتاريخ  الفلسفة  حقول  يف  العليا  للدراسات  الدوحة  معهد  من  طلبة  الجلسة  هذه  يف  اليوم  معنا  يحرض  بنحادة:  الرحيم  عبد 

واللسانيات. أعطي بعضهم الكلمة.

عبد الله الغلبزوري: تجاوًبا مع ما سمعناه ونحن مع تخّصصنا مع األستاذ املصباحي يف شعبة الفلسفة. ولكن الحظنا أّن العودة؛ 

يعني النظرة إىل الزمن من دون تحقيبات هي نوع من الرسد، ألّنه كيف يمكن أن نعود إىل هذا الزمن، وكّل عودة إىل الزمن نوًعا ما 

مقوالت. إذا استحرضنا مثاًل العص الوسيط، استحرضنا ما هو ديني ويعني الكنيسة. يعني أّن هناك مقوالت يجب استحضارها يف أّي 

زمن، زمن معنّي. فحينما نحّقب، فإّننا بالرضورة نضع هذه املقوالت يف أذهاننا. وهذا التقسيم سواء كان منهجًيا أو تقسيًما يفرض نفسه 

يف جميع الحاالت. يعني أّن هذه املرحلة تتميز بكذا ويمكن قراءتها هكذا. وهذه هي أهمية التصنيف كما رأيت. وعليه، فاملسألة هي 

كما رآها طوماس كون Thomas Edward Cone مسألة نموذج إرشادية يعني أن نعود إىل األشياء من دون نظرة أو بناء نظري، فأنت 
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تنظر إليها بوصفها أشياء فقط. لكن أن تعود إليها وفًقا لفكرة مسبقة ونظرية معينة، فأنت تعود إىل تلك األحداث وفًقا لهذا النموذج. 

أّننا بصفتنا عرًبا أو مسلمني ال بد لنا من تحقيب أيًضا؛ يعني أّن إشكالية  واملشكل اآلن أّن هناك نزعة خصوصية بخاصة اآلن، هي 

الكونية والخصوصية كما يف الفلسفة، كما يف األدب ربما مطروحة أيًضا يف التاريخ. وهذا ما أريد أن أستوضحه أكرث. 

ياسني اليحياوي )طالب برنامج التاريخ(: هناك سؤال قديم أعدت التفكري فيه بعد مداخلة الدكتور يارس، وهو عن التحقيب 

وعالقته باملنهج. والسؤال هل التحقيب يتطلب أّن لكّل حقبة تاريخية منهًجا خاًصا؟ وإذا كان كذلك، كيف سيتّم؟ والسؤال اآلخر هو 

مسألة التحقيب يأيت عنها أو يتفرع منها مسألة الجماعة: جماعة املؤرخني أو جماعة املتخصصني. وعليه، فالتاريخ القديم له جماعة 

من املتخصصني يف التاريخ الوسيط كذلك. والسؤال هو: هل املتخصص يف التاريخ القديم يمكنه أن يعالج قضايا يف التاريخ الوسيط؟ 

واملتخصص يف التاريخ الوسيط كذلك هل بإمكانه أن يعالج قضايا يف التاريخ الحديث؟ ويعني هذا العالقة بني الحقب التاريخية. 

عبد الرزاق املسعودي)طالب اللسانيات واملعجمية العربية(:  أعجبتني كثريًا الحلقة النقاشية الرائعة. وأريد من مجال تخصيص 

النقطة التي أثارها األستاذ املصباحي حني تحّدث عن: ملاذا ال  التاريخ ألّن ما أثارين كثريًا هو  اللسانيات، أن أربطه بمجال  الذي هو 

يمكن تجاوز التحقيب؟ فهو نظر إىل املسألة من زاوية فلسفية ما بعد حداثية، ألّنه كما قال األستاذ يارس كانت هناك تحقيبات وكّل 

مجال يخضع لتحقيبات. ولكن من بعد الحداثة جرى إلغاء التحقيبات والتصنيفات. إذا ذهبنا إىل حقل اللسانيات وبالخصوص اللسانيات 

التطبيقية فنؤمن أّنه كان هناك وجود للتصنيفات عندما يتحدثون عن طرق التدريس. فكانت طرق التدريس التي نعّدها تصنيفات، 

لم  اإلقصاء  هذا  لكن  التصنيفات.  أنواع  كّل  إقصاء  فتّم   Komara Vadivulu الهندي  رائدها  مع  التدريس  طرق  بعد  ما  جاءت  لكن 

Particularity أي خصوصية املوضوع املدروس  يتّم بصورة عشوائية، بل وفًقا لرشوط أساسية ال يمكن االستغناء عنها وهي مفهوم 

تاريخًيا. هناك أيًضا رشط اإلمكان Possibility وهو يتعّلق بإمكانية دراسة املوضوع التاريخي، باالستغناء عن التحقيبات. وهناك أيًضا 

Practicality أي العملية. أي مدى إمكانية أن يكون هذا البحث التاريخي عملًيا. وليك أختم، أقول إّنه يمكن االستفادة بصورة كبرية 

يف موضوع التاريخ من اللسانيات ألّن كّل املجاالت اإلنسانية استفادت من مجال اللسانيات. وعليه، ملاذا ال يكون مجال التاريخ مثلها؟

من  وانطالًقا  متميزة،  لفرتات  التاريخ  تقسيم  وهو  التحقيب،  مفهوم  من  انطالًقا  التاريخ(:  برنامج  )طالب  أحمتي  املنعم  عبد 

الهدف األسايس وهو يعني التموقع يف الزمان ليك يعرف املنطلق واملكان الذي سننطلق منه، نحن متموقعون يف الزمن. إذا اّتبعنا التحقيب 

والخصوصية  الهوية  مسألة  يف  أخرى  جهة  من  املسألة  إىل  نظرنا  إذا  محقق.  هو  والهدف  نفسه  الزمن  يف  متموقعون  فنحن  األورويب، 

والتخلص من اإلثنو أوروبية، فهنا سنتحدث عن نقطة أخرى يعني هل نحن امتداد، كما يقول عبد الله العروي يف كتابه مفهوم التاريخ، 

لذلك التاريخ األورويب؟ إذا كّنا نعّد أنفسنا امتداًدا له، فسيكون التحقيب األورويب مسألة محسومة. وإذا كّنا نعّد أنفسنا خصوصية ولها 

هوية إسالمية أو ما إىل ذلك فيعني أّنه يجب التفكري هنا أساًسا يف مسألة التحقيب، انطالًقا مّما تّمت إليه اإلشارة يف املداخلة السابقة.

محمد الطاهر املنصوري: بصفتي مؤرًخا، ال يمكنني أن أقول إّن باستطاعتنا أن ندرس التاريخ من دون تحقيب. وهذا األمر يعني 

أّنه نوع من املجازفة الفكرية التي ال تستند إىل أرضية تاريخية حقيقية. هذا األمر هو نقطة أوىل. النقطة الثانية هي أّن التحقيب يشري 

إىل مسألة التواصل والقطيعة التي ذكرها بلبول، ألّن اختيار التاريخ يف سّلم الزمن هو دليل عىل أّن هناك قطيعة بني عٍص انتهى وعص 

بدأ. هذا الكالم من الناحية النظرية أو من الناحية االصطالحية ممكن. من الناحية العلمية غري ممكن، ألّن هناك ظواهر اجتماعية 

واقتصادية وثقافية وذهنية َتعرب الزمن. ومن هنا، فاملؤرخ يجب أن يأخذ يف الحسبان أمرين: أمر نقاط القطيعة املتفق عليها. ولكن عندما 

يدرس الظاهرة يدرسها منذ انطالقها إىل انتهائها. 
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يوسف الشويري: أحّب أن أشري فقط إىل أّن التحقيب نفسه له تاريخ. وعليه، ال يجوز استخدام التحقيب وكأّنه نظرية بحّد ذاتها. 

يعني أّن كّل عص له تحقيب معنّي وله مفهوم معنّي للتحقيب. ومن هنا، ال وجود لتحقيٍب يف املطلق. أشري إىل أّن ما ُلّمح إليه وما رُّكز 

فيه هو نظرية الحديث عن التحقيب. انطلق ما بعد، أظن كتاب ميشيل فوكو Michel Foucault بمعنى أّن كّل فرتة تاريخية معّينة لها 

مجموعة من املفاهيم والقواعد واألسس التي منها تفهم األشياء. فمعنى أّن الناس يف العص الكالسييك كانوا يدرسون شكل النبتة 

أو شكل الحيوان. ويف القرن التاسع عرش بدأنا ندرس وظيفة اليشء. فإذا أردنا أن نتحدث عن الترشيح ليس عن شكل اليد لكن عن 

وظيفة اليد. فكيف تختلف وظيفة اليد عن وظيفة العني ووظيفة القدم. وعليه، وظيفة الحدث هي التي ندرسها اآلن. وأعتقد أّنه ال 

يجوز لنا بوصفنا عرًبا ومسلمني إذا شئتم أن نرفض شيًئا قبل أن نحصل عليه. ومعنى أّن جميل الكالم عن املفاهيم العربية وعن الغربية 

واالسترشاق وأن نلتزم نحن ما يفرضه علينا اآلخرون. ولكن إذا لم نحصل عىل هذا اليشء فكيف نستطيع أن نرفضه؟ يجب أن نستحوذ 

عليه ونتقنه، ثم نرفضه إذا شئنا. لكن ال نفعل ذلك قبل أن نحصل عليه. 

حيدر سعيد: أواًل، ال نستطيع أن نتحدث عن تحقيٍب واحد؛ فكّل موضوع يفرض تحقيًبا خاًصا. لكن أنا أيًضا أتحّفظ عىل َقْص 

التحقيب عىل حقل التاريخ. كّلنا، نحن املشتغلني يف العلوم االجتماعية، نمارس هذا التحقيب. ال أعتقد كذلك أّن التحقيب هو عمل 

أكاديمي مختربي. التحقيب مرتبط بالسياسة ومرتبط حتى باملخيال االجتماعي. النقطة األساسية التي أريد أن أقولها. نعم هناك ربما 

مرتبط  أخريًا  فهو  فوكو  إىل ميشيل  البنية. واآلن وصلنا  بتحوالت يف  مرتبط  التحقيب  أّن  أيًضا  أعتقد  لكن  التحقيبات  لنوع من  فْرض 

باملصطلح الذي استعمل باألبستمولوجيا وتاريخ األفكار بالقطيعة البنيوية. لكن ماذا يحدث؟ أعتقد أّن االلتباس هو يف تداخل البنى. 

عندما نقول "ما قبل الدولة العراقية الحديثة" و"ما بعد الدولة العراقية الحديثة"، نحن نتحدث عن قطع سيايس. عن قطيعة يف املستوى 

السيايس. هذا ليس أمرًا مفروًضا من الخارج. لكن ما يحدث هو بداخل البنى. فهناك من يتصور أّن هذه القطيعة السياسية ترافقها 

قطيعة اجتماعية وثقافية من دون أّي دليل عىل أّن هذا يعني التحّول السيايس. القطيعة السياسية فرضت تحوالت يف البنية االجتماعية 

ويف البنية السياسية.
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 الجلسة الثانية

تحقيب املجالت: تجارب ومقاربات
)رئيس الجلسة: عبد الحميد هنية(

القسم األول: املداخالت

عبد الحميد هنية: نبدأ اآلن، إًذا، الجلسة الثانية "تحقيب املجاالت: تجارب ومقاربات"، ونبدأ مع عبد األحد السبتي من خالل 

املغرب، وله يف مجال   - الرباط  الخامس،  التاريخ بجامعة محمد  أستاذ  السبتي  املغرب". عبد األحد  تاريخ  "نظرات حديثة يف تحقيب 

التحقيب كتابات عديدة. وُنعطي الكلمة إذن لألستاذ عبد األحد السبتي.

عبد األحد السبتي

نظرات حديثة يف تحقيب تاريخ املغرب

يرفض املؤّرخ أحياًنا أن ينشغل بالتنظري أو باإلبستيمولوجيا التاريخية، بدعوى أّن األهم هو وصف الوقائع انطالًقا من املصادر، 

ويف اآلن نفسه فهو يستعمل بالرضورة، عن قصد أو عن غري قصد، مفاهيم صاغها آخرون. وبالطريقة نفسها، قد يرى املؤّرخ التحقيب 

ترًفا ال فائدة فيه، بينما تشتغل هذه املسألة بصفة ضمنية يف عدد من االختيارات التي يتبّناها الباحث عندما يختار موضوًعا معّيًنا للدراسة. 

ويحرض التحقيب يف اختيار سّلم زمني معنّي، وحقبة معّينة، ومنعطفات معّينة، إىل غري ذلك من العمليات الذهنّية التي تقيم عالقة بني 

شكل التحقيب ومحتواه. والسبب يف كل هذا أّن املؤّرخ يشتغل حول الزمن كيفما كانت نوعية اهتماماته.

ننطلق من فرضية أولية، وهي أّن البحث التاريخي الحديث يف املغرب وحول املغرب، اعتمد توفيًقا بني تحقيب ينبني عىل معيار 

السالالت الحاكمة، وتحقيب يقوم عىل النموذج الرباعي الفرنيس الذي يمّيز بني التاريخ القديم والوسيط والحديث واملعارص. عىل أّن 

النموذج األنجلوسكسوين يطلق عىل الحقبتني األخريتني صفتي ما قبل الحديث والحديث. وقد أصبح من قبيل تحصيل الحاصل أّن 

خطاطة التحقيب الفرنيس تحمل بصمات املركزية األوروبية، غري أّن ورش البحث يف تاريخ املغرب لم تستقّر عىل تحقيب بديل. وإضافة 

إىل ذلك، يتّم أحياًنا اعتماد القرن، وهو ما حصل مع القرنني الخامس عرش والتاسع عرش. فاألول انتقال من العص الوسيط إىل العص 

اإلسبانية.  الفرنسية  الحماية  إىل حقبة  التمهيدي  األورويب  الضغط  االنتقال من  ويسّجل  املعارصة  الحقبة  إىل  ينتمي  والثاين  الحديث، 

وسوف نتأمل املضامني التي تعطى لهاتني املرحلتني االنتقاليتني.
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أوًل، القرن الخامس عرش

لقد تّم إبراز هذا القرن بصورة منهجية يف كتاب تاريخ املغرب: تحيني وتركيب)1). يبدأ القرن الخامس عرش مع االحتالل الربتغايل 

ملدينة سبتة عام 1415، وينتهي مع أول بيعة تلّقاها األمري السعدي يف منطقة سوس بالجنوب عام 1510. وتتمّثل السمتان األساسيتان 

يف اختالل التوازن مع أوروبا، واالنتقال من الكيانات اإلمرباطورية إىل الدولة الرتابية، ومن دولة العصبية إىل دولة الرشفاء السعديني ثّم 

العلويني. وهناك مكّونات أخرى مثل:

ӵӵ.تفكك الدولة املركزية والتنظيمات القبلية الكربى

ӵӵ.تراجع النشاط التجاري والحياة الحرضية

ӵӵ.االحتالل الربتغايل لعرش مدن تقع عىل امتداد الساحل األطليس

ӵӵ.الدور املركزي الذي أّدته الحركة الصوفية بصفتها دينامية أّطرت مقاومة االحتالل اإليبريي وساندت قيام حكم السعديني

إّن تحديد مالمح القرن الخامس عرش يثري عّدة مالحظات عىل مستوى الرتابط الزمني. ويف عالقة هذه الحقبة بما سبقها. فالكتاب 

يخربنا أّن عنارص األزمة االقتصادية والسياسية بدأت يف منتصف القرن الرابع عرش مع الطاعون الكبري )1348(، واغتيال السلطان أيب 

عنان )1358(. واختالل التوازن مع أوروبا يعود من الناحية العسكرية إىل هزيمة العقاب التي منيت بها دولة املوّحدين عام 1212، ومن 

الناحية االقتصادية إىل القرن الثاين عرش الذي أنجزت خالله أوروبا أول ثورة فالحية.

ويف مستوى آخر، سوف يكون من املفيد أن نربط بني التطّور الخاص باملغرب، وتحقيبات أشمل مثل تحقيب مارشال هودجسون 

واملقاربات الحديثة للتاريخ العاملي. ثّم كيف يمكن الحديث عن انتهاء دولة العصبية يف املغرب بينما تقول بعض التنظريات )إرنيست 

غلنري( باستمرار االختالف بني استمرار انتماء املغرب إىل النموذج الخلدوين وقيام النموذج العثماين الذي يرتبط ببناء جهاز بريوقراطي؟ 

ويف اإلطار نفسه، فإّن الكتاب الرتكيبي لدنيال ريفيه تاريخ املغرب: من إدريس األول إىل محمد السادس)2) حاول العودة إىل التحقيب 

الساليل، ليتبنّي استمرار مسلسل بناء تقاليد الدولة املخزنية، عىل الرغم من القطيعة املفرتضة التي يمّثلها القرن الخامس عرش. وهكذا 

يمكن االنتقال بمصطلح الدولة من املفهوم الدائري )دولة السلطان والساللة( إىل مفهوم املؤسسة )من دولة العصبية أو الرشفاء إىل 

الدولة املخزنية(.

ثانيًا: القرن التاسع عرش

1830 )احتالل  1900، بل هناك إجماع عىل نقطة االنتهاء )1912(، واختالف يف نقطة البداية  1800 إىل  يمتّد هذا القرن من 

الثالث؟( مع حدث  1790، حيث يتزامن عهد السلطان سليمان )سليم  التاسع عرش املمتد" يف  1790، إذ ينطلق "القرن  أو  الجزائر( 

احتالل بونابارت مص، وبداية التهديد األورويب)3).

1 مجموعة مؤلفني، تاريخ املغرب: تحيني وتركيب، محمد القبيل )مرشف ومقدم( )الرباط: املعهد املليك للبحث يف تاريخ املغرب، 2011(

2 Daniel Rivet, Histoire du Maroc: de Moulay Idrîs à Mohammed VI (Paris: Fayard, 2012).

3 مجموعة مؤلفني.

http://www.biblio.ville.laval.qc.ca/in/faces/browse.xhtml?query=Publisher%3A%22Fayard%2C%22
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يحمل هذا القرن دالالت مركبة. فقد تّمت دراسته وفق منظورين باألساس: من جهة أوىل التدخل الكولونيايل، ومحاوالت إصالح 

الدولة، ومن جهة ثانية مونوغرافيات التاريخ املحيل الذي ُيعنى بتطّور القبائل واملناطق. ثم إّن هذا القرن هو يف اآلن نفسه مرحلة ما 

عىل   ،)Hypocolonisation( الصورية  السياسية  السيادة  جانب  سوى  ينقصه  ال  الذي  االستعماري  التدخل  ومرحلة  االستعمار،  قبل 

شاكلة تجربة إيران والصني. وقد أّثرت هذه االزدواجية يف إنتاج املصادر )الحوليات التقليدية، وأدبيات االستكشاف األورويب، واألرشيف 

املخزين واألورويب(، وهو ما يضع املؤّرخ أمام زخم استثنايئ يساعده عىل التقاط زوايا جديدة من التاريخ االجتماعي والثقايف. وقد أتيح يل 

أن أساهم يف هذا االتجاه ببحثني اثنني يسائالن ثنائيتني سائدتني.

صورة  أمام  يضعنا  الشاي  ملرشوب  الثقايف  التاريخ  بموضوع  وإذا  والدخيل.  املحيّل  بني  االصطدام  قرن  عرش  التاسع  القرن  يعّد 

مغايرة)4). كان املنطلق هو اكتشاف قصيدة مطّولة مكتوبة باألمازيغية، نظمها عام 1895، شاعر مغمور من جنوب غرب املغرب. إّن أوروبا 

تسعى إىل استعمارنا بواسطة الشاي والسكر، ويف اآلن نفسه يرسم الشاعر صورة لصينية الشاي بصفتها استعارة للمصىل وفضاء يستقبل 

فيه السلطان وفود السكان )املشور(، ويدعو الشاعر عامة الناس إىل تجّنب الشاي ألّنه ترف خاص بعلية القوم.

إنها إًذا مفارقة بناء التقليد يف زمن التحديث. يبتكر املجتمع "مرشوبه الوطني" انطالًقا من مادة فرضتها عملية الغزو االقتصادي 

األورويب، إذ حصل تكامل بني بريطانيا العظمى التي تمّد السوق املغربية بالشاي الصيني وفرنسا التي تمّدها بالسكر اآليت من معامل 

التكرير بمرسيليا. ويتيح لنا املوضوع أن نربط القرن التاسع عرش بالقرن العرشين، وتتّبع مسلسل انتقال الشاي من مستوى الرتف إىل 

مستوى الغذاء التعوييض يف األوساط الشعبية، ومن مرشوب القص السلطاين إىل مرشوب النخبة، ثّم مرشوب ذكوري، ثّم مرشوب عائيل. 

وهكذا نكتشف نوًعا من التشابه مع النمط اإلنكليزي يف محاكاة املجتمع للمركز السلطاين. كما أنه يف مجال ثقافة األرشبة، هناك تواٍز 

بني اختالف بريطانيا عن أوروبا القارية، واختالف املغرب عن املجال العثماين الذي عرف انتشار القهوة بصفتها مرشوًبا وفضاًء عمومًيا.

ومن جهة أخرى، يسود عند املؤّرخني تمّثل القرن التاسع عرش بصفته حقبة أّدى خاللها التدخل األورويب إىل تأزيم العالقة بني 

الدولة واملجتمع، ومن ثّم فدراسة أشكال التوّتر تقوم هي األخرى عىل ثنائية التوازن السابق والخلل الطارئ. وقد أتيح يل أن أسائل 

أي  صوفية(،  زوايا  ورؤساء  )رشفاء  دينية  أو  قبلية  محّلية  قوى  من  مادي  بمقابل  الطرق  تأمني  ظاهرة  دراسة  خالل  من  الثنائية  هذه 

الطريق ظاهرة  ما قبل اإلسالم)5). هل قطع  العربية منذ  املجتمعات  املعروفة يف  الخفارة  تنويعة محّلية لظاهرة  التي تمّثل  "الزطاطة" 

جديدة يف القرن التاسع عرش؟ رّبما عمل السياق الجديد عىل الزيادة يف حّدتها، مثلما وقع يف القرن الخامس عرش كما ورد يف الكتاب 

الجماعي السابق الذكر. غري أّن هناك مؤرّشات تدّل عىل قدم الزطاطة، وإضفاء الرشعية الفقهية عىل عرف أداء ُجعل ملن يتوىّل "تزطيط" 

املسافرين يف الطرق املخوفة، منذ القرن السابع عرش عىل األقل. كما أّن الفقهاء ناقشوا العالقة بني ثمن الزطاطة واإلرشاء وثمن النفوذ. 

ا أن ننطلق من القرن التاسع عرش لتحديد مالمح الزطاطة، بصفتها ظاهرة اجتماعية كّلية )بحسب  ومن ثّم بدا يل من الجائز منهجيًّ

مصطلح مارسيل موس(، ألّنها تؤّثر يف هيكلة جوانب تاريخية متعددة، تنتمي إىل االقتصاد والسلطة السياسية والقانون وحّتى املخيال.

وبعد ذلك تناولت قضية أمن الطرق بطريقة اسرتجاعية تمتّد حّتى مرحلة تأسيس الدولة املركزية يف "العص الوسيط"، وارتباط 

هذه الدولة بمراقبة محاور تجارة العبور، وذلك من خالل نمذجة خطابات أدبيات االستكشاف، والحوليات السلطانية، ومناقب األولياء، 

4 عبد األحد السبتي وعبد الرحمان لخصايص، من الشاي إىل األتاي. العادة والتاريخ، ط 1 )الرباط/ الدار البيضاء، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية / سلسلة 

بحوث ودراسات رقم 25، مطبعة النجاح الجديدة، 1999(

5 عبد األحد السبتي، بني الزطاط وقاطع الطريق. أمن الطرق يف مغرب ما قبل االستعمار )الدار البيضاء: دار توبقال للنرش، 2009(
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والنصوص القانونية التي تشمل األعراف القبلية واألدبيات الفقهية. ويف كّل هذه الخطابات تتقاطع عمليات الوصف والرسد وتحديد 

األنماط املعيارية. ويف الختام، أوّد أن أديل بخالصتني:

ӵӵ.يوجد خلف هذا التوّتر بني أشكال التحقيب توّتر آخر بني الحدث والبنية، أي بني الثابت واملتحّول

ӵӵ.تتأّثر عمليات تجديد التحقيب بأدوات األنرثوبولوجيا، وما يطرأ من إعادات النظر يف دراسة التاريخ العاملي

عبد الحميد هنية: شكرًا لعبد األحد السبتي، فهو يف نهاية األمر "يقفز" بنا إىل عالم آخر؛ القطيعة والعتبة. ومن ثّم، إىل نظرة 

أخرى إىل تقسيم ما )ال أريد أن أستعمل كلمة "تحقيب"(، ولكّن ذلك يف إطار مواضيع محّددة. الكلمة اآلن لعصام نصار ليك يحدثنا 

عن التحقيب التاريخي يف السياق الفلسطيني.

عصام نصار

حول الزمن التاريخي يف كتابة تاريخ فلسطني والفلسطينيني

الزمن هو دوًما موضوع التاريخ، كما أشار املؤّرخ األملاين راينهارت كوسيليك))( Koselleck. لكّن الزمن التاريخي، وعىل الرغم من 

دورانه يف سياق الزمن الطبيعي، فإّنه من غري املقتص عليه، فهو، أي الزمن التاريخي، يرتبط بالبنية الرسدية، والتي هي من نتاج عمل 

 Benedict املؤّرخ. وفكرة أّن الزمن التاريخي ال يمكن اختزاله يف الزمن الطبيعي هي فكرة حديثة النشأة، كما يشري بندكت اندرسون

Anderso، وترتبط بنشأة العلوم العلمانية عىل حّد تعبريه عرب مرتجمه للعربية)1(. وجاء التزمني التاريخي الحديث ليحّل محّل التزمني 

السابق املعتمد عىل السالالت والزمن الديني، وهو ما يصفه اندرسون "بالزمن العمودي" املرتبط بالخلق بدايًة والخالص نهايًة للتاريخ.

الزمن التاريخي، كما يفهم اليوم بعد نشأة العلوم اإلنسانية العلمانية الحديثة، يجب أن يفهم كونه "الزمن املتجانس الفارغ"، بحسب 

وصف والرت بنيامني واستخدام اندرسون لذاك الوصف. إنه الزمن األفقي الشامل لفكرة "يف الوقت ذاته"، واملتفق عليه عرب التوافق املوقت، 

الروايئ، والذي هو يف حّد ذاته عبارة عن تشكيل تاريخي أكرث من كونه اإلطار  الزمن الرسدي  بالساعة والرزنامة))(. وهو  والذي يقاس 

العام الذي يتشّكل من خالله التاريخ. ولهذا فإّن الزمن هذا هو زمن له تاريخ، وأّن التاريخ هو زمنه. إنه الزمن الذي تتشّكل وتسري عربه 

الجماعة السياسية املتخّيلة التي هي األّمة. أي إّنه الزمن القومي. فلنئ كانت قضية الزمن التاريخي والتزمني إشكالية جوهرية يف التأريخ 

)األسطغرافيا(، بما هي خاضعة لرؤى فلسفية مختلفة باختالف املدارس التاريخية، فهي يف سياق التاريخ القومي اإلشكالية األساسية.

فتاريخ الجماعات املتخّيلة يستند إىل زمن األّمة، بما هي تكّون تاريخي، والذي يرى يف حدٍث ما بداية تاريخها ويف حدث آخر اكتمال 

تشّكلها. ويف هذا السياق فإّن شكل زمن األّمة التاريخي وتراتبيته جزء أسايس من كيفية تخيل الجماعة / األّمة بذاتها. واختالف مثل هذا 

1 االقتباس من مراجعة كتاب كوسيليك املنشور باألملانية:
John Zammito, "Koselleck's Philosophy of Historical Time(S) and the Practice of History," History and Theory,vol.43 (February 2004),p.124.

2 بندكت اندرسون، الجماعات املتخيلة: تأمالت يف أصل القومية وانتشارها، ثائر ديب )مرتجم( عزمي بشارة )مقدم( )بريوت: املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 

2014(، ص 85.
3 املرجع نفسه.
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الزمن القومي هو جزء أسايس من اختالف تواريخ األمم املختلفة، فإن رأينا أّن تاريخ تركيا يبدأ من مصطفى كمال والحرب الرتكية اليونانية 

عىل سبيل املثال، فإّن رؤيتنا لطبيعة التاريخ القومي الرتيك مختفلة تماًما عّما إذا اعتمدنا تاريخ الدولة العثمانية بداية لتاريخ تركيا.

ومن دون االستفاضة يف النقاش النظري حول الزمن التاريخي، نظرًا لضيق املساحة لهذه العجالة، فإّن معالجة التزمني يف موضوع 

تاريخ فلسطني هي أساسية لتخّيل فلسطني والفلسطينيني من حيث الطبيعة واملايض واملستقبل. وهذا ما أرغب يف النظر إليه يف مساهمتي 

هذه. لكن قبل البدء يف املعالجة، أرغب يف أن أشري، متفًقا مع بشارة دوماين، أّن هناك فصاًل حاًدا يف كتابة تاريخ فلسطني، من حيث هي 

مكان، عن كتابة تاريخ الفلسطينيني من حيث هم جماعة سياسية متخّيلة، يف عملية البحث التاريخي األورويب أواًل، والصهيوين الحًقا))(.

األوروبية،  الدراسة  إّن  التاريخ.  يف  البلد  سكان  ظهور  قّل  باألديان،  عالقته  يف  البلد  هذا  بتاريخ  املؤّرخني  معرفة  ازدادت  فكلما 

وبخاصة تلك التي سادت يف القرن التاسع عرش، عنيت بفلسطني بصفتها أرض التوراة واإلنجيل وموقع القصص الواردة يف هذه الكتب 

املقدسة، وليس بمن عاش فيها، وشّكل بًنى اجتماعية واقتصادية وثقافية مّيزتها عن غريها من البلدان.

وجاء الخطاب التاريخي الصهيوين ليستمر يف هذا النمط من إنتاج املعرفة التاريخية بصفة انتقائية، يربط البالد ليس بمن يعيش 

التاريخية، سواء حوادث وقعت أم أساطري دينية،  انتقائية ترى يف الحوادث  فيها، بل بمن يرغب يف السيطرة عليها واستعمارها عرب 

معتمًدا فكرة  اليهودي،  الهيكل  بمسألة  مرتبط  تزمني  التاريخي هو  الصهيوين  الخطاب  السائد يف  فالتزمني  وعليه  الوحيدة.  مرجعيته 

أّن الزمن التاريخي يقّسم إىل مرحلة الهيكل األول )هيكل سليمان(. وهي املرحلة التي يرى أنها بدأت ببناء الهيكل يف حواىل 960 

قبل امليالد وحتى تدمري الهيكل يف حواىل 586 ق. م. تليها مرحلة الهيكل الثاين )هيكل هريودوس( من حواىل 530 ق. م. حتى 70م. 

واملرحلة الثالثة تبدأ بقفزة زمنية كبرية مبتدئة يف القرن التاسع عرش وغري منتهية إىل يومنا هذا، وهي مرحلة عودة اليهود إىل فلسطني أو 

بداية الزمن الصهيوين. فإذا كان تزمني تاريخ فلسطني لدى مسترشقي أوروبا والواليات املتحدة قد ارتبط بالزمن اإلنجييل، فإّن تزمني 

تاريخها لدى املؤّرخني الصهاينة يستند إىل زمن اليهود فيها.

لكّن السؤال امللح يف رأيي هنا، يرتبط بكيفية تزمني تاريخ فلسطني يف إطار الكتابة التاريخية العربية والفلسطينية. ويف هذا السياق 

أوّد أن أشري إىل ثالثة أنماط من التزمني نجدها لدى مؤّرخي فلسطني غري الصهاينة املعارصين. األول يجعل الفتح اإلسالمي لفلسطني 

بداية تاريخ العرب يف فلسطني. ويجعل الثاين الهجرة الصهيونية بداية لتاريخ الشعب الفلسطيني. أّما النمط الثالث، وهو األحدث لدى 

املؤّرخني، فيبدأ من منتصف العهد العثماين بداية لتشّكل الهوية الفلسطينية لسكان فلسطني.

إىل جانب هذه األنماط، نجد البعض يذهب إىل أّن جذور تشّكل الهوية الفلسطينية يعود إىل العصور القديمة، وتحديًدا إىل الفرتة 

من  نمط  هذا  نجد  فلسطني.  يف  اليهودية  الهوية  تشّكل  لتاريخ  الصهيوين  التأريخ  يأخذها  التي  البدايات  ا  زمنًيّ تسبق  وهي  الكنعانية. 

التزمني منترًشا وواسع االنتشار يف سياق الخطاب السيايس الفلسطيني، أكرث مّما هو يف سياق البحث التاريخي الجّدي. مع أّنه توجد 

بعض الدراسات التاريخية القليلة التي تدعم هذه املقاربة. وهو بذلك أقّل شيوًعا وأقّل سلطوية يف سياق التزمينات السائدة لدى عموم 

املؤّرخني، ولهذا فلن نلتفت إليه يف سياق هذه الورقة)5(.

4 BesharaB.Doumani,"RediscoveringOttomanPalestine:WritingPalestiniansintoHistory,"Journal of Palestine Studies,vol.21,no.2 
(winter 1992),pp.5 - 28.

5 نجد هذا النمط من التزمني إىل حد ما لدى الباحث الياس شوفاين يف كتابه: املوجز يف تاريخ فلسطني السيايس منذ فجر التاريخ وحتى سنة 1949 )بريوت: مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية، 1996( وأكرث حداثة يف كتاب باسم رعد باإلنكليزية:
BassemL.Ra'ad,Hidden Histories: Palestine and the Eastern Mediterranean (London: Pluto Press, 2010).
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الزمن اإلسالمي الفلسطيني

يذهب املؤّرخون اإلسالميون، وبدرجة أقّل القوميون العرب، إىل أّن بداية تاريخ شعب فلسطني تعود إىل الفتح اإلسالمي يف القرن 

السابع امليالدي، حني بدأت عملية تعريب السكان وانتشار اإلسالم يف مجتمعهم))(.

وتجد هذه الرؤية يف فكرة التسامح اإلسالمي تجاه املسيحيني نقطة انطالقتها، مستندة إىل ما يعرف "بالعهدة العمرية"، إشارة 

إىل الوثيقة التي منحها الخليفة عمر بن الخطاب ملسيحيي القدس ضامًنا لهم فيها حرية العبادة. ويرتبط الزمن الثاين يف هذا النمط من 

1099م، بصفته أول محاولة أوروبية الحتالل فلسطني وتهجري سكانها، منطلًقا إىل  العام  التزمني، باالحتالل الصليبي لفلسطني يف 

الزمن الثالث وهو زمن تحرير القدس من الصليبيني قرب نهاية القرن الثاين عرش امليالدي عىل يد صالح الدين األيويب. أّما الزمن الرابع 

يف هذا الخطاب، فريتبط ببدايات النشاط األورويب االستعماري الحديث وسقوط الدولة العثمانية بصفتها دولة خالفة، وبروز املرشوع 

الصهيوين واحتالل فلسطني، وتحديًدا مدينة القدس عام 1967.

الزمن الوطني الفلسطيني

يف  فلسطني  إىل  اليهودية  االستيطانية  الهجرة  بداية  إىل  الحديث  فلسطني  تاريخ  بداية  الفلسطينيون  القوميون  املؤّرخون  يرجع 

القرن التاسع عرش، منطلقني منها إىل مراحل تطور املرشوع الصهيوين وبدايات النضال الفلسطيني ضد هذا املرشوع.

واملراحل األساسية يف هذا التزمني هي حوادث جسام، أو قرارات دولية محددة أّثرت يف قضية فلسطني مثل الحرب العظمى، 

ووعد بلفور، وحوادث الرباق / املبىك عام 1929، وثورة فلسطني عام 1936، ومن ثّم قرار تقسيم فلسطني والنكبة الفلسطينية، منطلقني 

لتأسيس منظمة التحرير وبروز حركة املقاومة الفلسطينية يف ستينيات القرن العرشين، واملراحل املختلفة يف تاريخها السيايس والعسكري 

وصواًل إىل املرحلة الراهنة))(.

الزمن العثمين الفلسطيني

بدأ بعض املؤّرخني يف العقود املاضية القريبة من كتابة تاريخ الفلسطينيني مبتدئني من املرحلة العثمانية يف تاريخ فلسطني )1517 

حتى 1918(، وبالتحديد منذ نهاية القرن السابع عرش وبداية القرن الثامن عرش. وقد استندوا يف ذلك إىل الوثائق العثمانية، مثل سجالت 

املحاكم الرشعية املتوافرة يف محاكم فلسطني واألرشيف العثماين. تشري هذه الوثائق، بالتزامن مع الوثائق الشخصية والسري الذاتية 

والتواريخ املحلية، إىل االستمرارية يف تاريخ العوائل والقرى واملدن. وتوّثق الخالفات حول األمالك أو قضايا مرياث أو غريها.

ويجد أصحاب هذا التزمني استمرارية موثقة لحياة الفلسطينيني. وعموًما فهم يستخدمون التزمني السيايس املحيّل، مثل فرتات 

حكم باشوات، أو التزمني السيايس العثماين، والذي يرى يف القرن الثامن عرش مرحلة أوىل تليها مرحلة الحكم املصي يف العقد الثالث 

من القرن التاسع عرش، يليها زمن التنظيمات العثمانية بما فيها التغريات املتعلقة بإصدار قانون األرايض، والذي كان تحواًّل يف طبيعة 

6 هناك العديد من األمثلة عىل نمط التأريخ اإلسالموي هذا، أذكر منها هنا كتاًبا للمنظر اإلسالموي محمد عمارة، إسالمية الرصاع حول القدس وفلسطني )القاهرة: 

دار نهضة مص للطباعة والنرش، 1998(.

7 ربما أهم ممثل لهذا االتجاه يف التزمني هو عبد الوهاب الكيايل يف كتابه تاريخ فلسطني الحديث )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 1990(.
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امللكيات، وتوسًعا يف ملكيات العائالت املتنفذة، وبروز دور هذه العائالت يف سياق ما يعرف باألعيان، والذين برز دورهم أكرث بعد تشكيل 

مجلس املبعوثان العثماين وتأسيس مجالس بلدية يف املدن الكربى يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش))(. الزمن الالحق بالعادة هو 

فرتة حكم السلطان عبد الحميد الثاين، والتي بدأت عام 1876 وانتهت عام 1909، لتليها مرحلة حكم جمعية تركيا الفتاة عىل إثر ثورة 

1908، والتي استمرت حتى نهاية الحرب العظمى وبداية االحتالل الربيطاين. ويف هذا السياق يرى البعض أّن املرحلة العثمانية لم تنتِه 

بنهاية حكم العثمانيني، بل استمرت عمليًّا خالل فرتة الحكم العسكري الربيطاين، وإن كانت يف صورة مرحلة عتبية)2(.

إّن أنماط التزمني الثالثة هي الغالبة لدى مؤّرخي فلسطني املعارصين، وإن كانت رّبما هناك أنماط أخرى أقّل شيوًعا. كّل من 

ا به ورسدية زمنية محكمة إىل حّد ما. وكل من هذه التواريخ املتنافسة  ا وتحقيًبا خاصًّ هذه األنماط يحاول بصورة ما أن ينتج تاريًخا قوميًّ

ا مختلًفا استناًدا إىل نمط التزمني املتبع. فالتيار املستند إىل التزمني اإلسالمي لفلسطني ينتج جماعة فلسطينية  نوًعا ما، تنتج خطاًبا تاريخيًّ

تعود  والتي  املتخّيلة،  جماعته  فينتج  الفلسطيني  الوطني  التيار  أّما  لفلسطني.  اإلسالمي  الفتح  إىل  جذورها  تعود  باألساس،  إسالمية 

بداياتها إىل بدايات املرشوع الصهيوين، وتمتاز ببعدها النضايل ضد هذا املرشوع. أّما التيار الثالث واملستند إىل التزمني العثماين، فهو ينتج 

جماعته املتخّيلة عىل أّنها استمرار لعملية تطور اقتصادي سيايس ثقايف خاص بسكان فلسطني، حتى قبل أن يكون هناك إطار ممّيز 

يمكن تسميته بفلسطني.

تنتج  التاريخية  التاريخية تستند إىل تزمني مختلف، فإّن مخيلتها  الكتابة  الثالثة يف  تّيار من هذه االتجاهات  وألّن رسدية كّل 

ا مختلًفا تماًما عن االتجاهات األخرى. وال يمكننا الجزم بالطبع بصحة أّي من هذه التيارات، فال مجال لفرضية أّن هناك  تاريًخا قوميًّ

تاريًخا حقيقًيا وآخر متخّياًل يف سياق اخرتاع تاريخ األمم. إّن ما يقبل النقاش حول صحة التواريخ أو عدم صحتها، يكمن يف تفاصيل 

الحوادث الدقيقة، وليس يف سياق الخطاب التاريخي بصفة عاّمة. لكّن دورنا بصفتنا بّحاثة مهتمني بالتاريخ يكمن يف كشف نمط الرسد 

والزمن التاريخي املتبع، للبحث عن فرضيات قومية تتعلق باأليديولوجيا أكرث منها بالحقيقة التاريخية.

عبد الحميد هنية: شكرًا. التاريخ بال زمن، والزمن بال تاريخ. فهذه هي خصوصية السياق الفلسطيني، اآلن أعطي الكلمة للدكتور 

عبد الرحيم بنحادة.

عبد الرحيم بنحادة

مناذج يف تحقيب التاريخ العثمين

عمرت الدولة العثمانية كما يعلم الجميع مدة ستة قرون من التأسيس يف سنة 1299، إىل نهايتها بإلغاء الخالفة وإعالن الجمهورية 

الرتكية سنة 1924. طول املدة الزمنية جعل من الرضوري تحقيبها. وقد اختلف تحقيب تاريخ الدولة العثمانية من مجال إىل آخر، وخضع 

لتطور النظرة إىل التاريخ العثماين وفق األزمنة التاريخية. كما اختلف التحقيب بحسب نوعية املواضيع التي تم طرقها. ويمكن أن نميز 

يف هذا الباب بني ثالثة أنواع من التحقيب غريب وعريب وتريك.

8 أفضل ممثل لهذا التزمني الجديد هو بشارة دوماين يف كتابه: إعادة اكتشاف فلسطني: أهايل جبل نابلس 1700 - 1900 )بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1998(

9 Salim Tamari, Mountain against the Sea: Essays on Palestinian Society and Culture (Berkeley: University of California Press, 2009).
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أوًل: التحقيب الغريب

اهتم املؤّرخون الغربيون بتاريخ الدولة العثمانية منذ األزمنة الغابرة، ووضعوا كتابات رصدت التطورات التاريخية للمجال العثماين، 

وعرضت ملختلف املواضيع. وقد تأثرت نظرتهم إىل هذا التاريخ بحسب الظرفيات التاريخية التي أنجزوا فيها كتاباتهم. ويمكن أن نقف 

هنا عند ثالثة نماذج:

األملاين  االسترشاق  أعالم  من  وهو   ،  Joseph von Hammer هامر  فان  جوزيف  قام  عرش  التاسع  القرن  من  األول  النصف  يف 

البارزين، بوضع كتاب بعنوان "تاريخ اإلمرباطورية العثماين من البدايات إىل أيامنا")1)، وينضاف بذلك إىل مجموعة من األعمال التي 

أنجزها هذا العلم البارز عن تاريخ األدب العريب و"أصول الروس" و"القسطنطينية والبوسفور". ويمثل هذا الكتاب طفرة نوعية يف تاريخ 

الكتابة األوروبية عن الدولة العثمانية، فبعدما كانت أعمالهم تتميز بالسطحية والنظرة األحادية، أعطى هامر بكتابه هذا بعًدا عميًقا 

للتاريخ العثماين من خالل اعتماده عىل املصادر والنصوص العثمانية.

اشتغل هامر ملدة طويلة يف املجال الديبلومايس، فقد أوفد للعمل بالسفارة النمساوية يف القسطنطينية. وهناك عكف عىل دراسة 

اللغات الرشقية )الرتكية، والفارسية، والعربية(. وهذه املعرفة العميقة باللغات هي التي جعلته ينفذ إىل أعماق البريوقراطية العثمانية، إذ 

نجده يشارك بصفة مرتجم ضمن الوفد الذي رافق السفري العثماين أبا بكر راتب أفندي إىل فيينا. كما مكنته هذه املعارف من االطالع 

الواسع عىل النصوص اإلسالمية املتعلقة بالتاريخ العثماين، وترجمة بعضها إىل اللغة األملانية أو اإلنكليزية.

ويظل كتابه عن الدولة العثمانية أهم ما كتب. وعىل الرغم من املالحظات التي يمكن أن نسجلها عىل الكتاب خاصة من حيث 

ولم يستطع أي من  العثماين.  التاريخ  األوربيني يف معرفة  املؤّرخني  فإّنه ظّل ملدة طويلة عماد  التحليل،  أكرث من  الوصف  إىل  توجهه 

املؤّرخني الذين جاءوا بعده بلوغ املستوى الذي وصله هامر، من حيث الدقة يف وصف الحوادث وتعليلها.

تعاقب  إىل  بسيًطا ال يستند  يعتمد هامر تحقيًبا  18 مجلًدا.  من  أيامنا"  إىل  البدايات  العثماين من  يتكون "تاريخ اإلمرباطورية 

العثمانية، بل عىل تجزيء هذا  بالدولة  املتعلقة  التاريخية األوروبية  الكتابات  الحني يف  به إىل ذلك  العمل  تّم  ما  السالطني عىل غرار 

التاريخ إىل حقب صغرية، وترتبط عالماتها البارزة بحرب أو اتفاقية سالم مع أوروبا. لنأخذ األجزاء الستة األخرية من الكتاب لنبني ذلك:

الحقبة املتناولةالجزء

1623 - 1640العارش

1640 - 1676الحادي عرش

1676 - 1699الثاين عرش

1699 - 1718الثالث عرش

1718 - 1739الرابع عرش

1739 - 1774الخامس عرش

لقد حرضت أوروبا بكل ثقلها يف التحقيب الذي وضعه املؤّرخ األملاين، وهو ما ينسجم مع طبيعة النظرة التي كونها األوربيون عن 

تاريخ العالم آنذاك، فأوروبا هي مركز العالم واملجاالت األخرى ال عّلة لوجودها سوى االرتباط بالعالم القديم.

1 Joseph von Hammer-Purgstall, Histoire de l'Empire ottoman, depuis son origine jusqu'à nos jours(Paris:Impr.deBéthuneetPlon,1844).

https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Paris+%3A+Impr.+de+B%C3%A9thune+et+Plon%22
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ستانفورد شاو Stanford Shaw وضع كتاًبا بعنوان "تاريخ اإلمرباطورية العثمانية وتركيا الحديثة")2)، وقد غطى الكتاب املرحلة 

املمتدة ما بني قيام الدولة العثمانية يف نهاية القرن الثالث عرش وسنة 1975. ويميز شاو بني حقبتني كبريتني: األوىل وتمتد من بداية الدولة 

إىل سنة 1808 والثانية من سنة 1808 إىل سنة 1975. وتمّثل سنة 1808 يف نظره سنة تحول بامتياز يف تاريخ الدولة العثمانية، إذ تمثل 

سنة تجاوز النظام العثماين القديم والدخول يف عالم التحديث. ولعل ما يستخلص من املقرتح التحقيبي لشاو هو أّن تاريخ القرن التاسع 

عرش العثماين يندرج ضمن مرحلة ممتدة، ال تقيم فرًقا بني تاريخ الدولة العثمانية والجمهورية الرتكية. وينسجم إىل حد كبري مع ما تروم 

إليه األبحاث الالحقة من التمييز يف تاريخ تركيا والدولة العثمانية بني ثالث حقب هي:

ӵӵ.1453 املرحلة السابقة عن سنة

ӵӵ.1839املرحلة املمتدة ما بني 1453 و

ӵӵ.1924 املرحلة الحديثة 1839 إىل

روبري مانرتان Robert Mantran عكف جماعة من املؤّرخني الفرنسيني بإرشاف الراحل روبري منرتان عىل إعداد تاريخ تركيبي للدولة 

العثمانية)3). وقد عمل الباحثون تحت إرشاف روبري مانرتان عىل إعادة النظر يف تاريخ الدولة العثمانية من منطلقني اثنني، أولهما يتعلق 

الثاين فيتعلق باستبعاد الخلفيات األيديولوجية التي تحكمت لفرتة  أّما  بما تّم اكتشافه من وثائق جديدة بعد فتح األرشيف العثماين، 

طويلة يف صوغ هذا التاريخ.

الباحثون إىل مراجعة التحقيب الذي اعتمد يف الكتابات السابقة، إذ يقرتح الكّتاب  غري أّن األمر ال يتوقف عند ذلك، إذ سعى 

تحقيًبا جديًدا لتاريخ الدولة العثمانية. لقد مرت الدولة العثمانية حسب هؤالء الباحثني من املراحل التالية:

ӵӵ.مرحلة التأسيس والنشأة وتمتد من قيام اإلمارة إىل سنة 1512، أي مرحلة السالطني الثمانية األوائل

ӵӵ.1606 مرحلة الذهبية ما بني 1512 و

ӵӵ.1790 مرحلة األزمة ما بني 1606 و

ӵӵ.مرحلة اإلصالح والتنظيمات

والسلطاين  الساليل  التحقيب  بني  يمزج  توفيقي،  تحقيب  هو  املقرتح  التحقيب  أّن  يبدو  املختلفة،  الحقب  هذه  نتأّمل  عندما 

والتحقيب الخاضع العتبارات مؤسسية وقوة الدولة أو ضعفها. فهو يضع الدولة قاعدة أساسية ملختلف املراحل التاريخية.

إن مرحلة التأسيس تلتّف يف الحقيقة عىل وقائع وأحداث مفصلية يف تاريخ الدولة العثمانية. ومن ذلك مثاًل أنها تتجاوز عن هزيمة 

األتراك يف معركة أنقرة، وهي هزيمة كان يمكن أن تكون فيصاًل ومنعطًفا يف تاريخ الدولة العثمانية. كما يتّم التغايض عن الدخول 

العثماين للقسطنطينية، والذي ال شك يف أنه يكتيس أهمية كبرية ليس يف تاريخ الدولة العثمانية فحسب، ولكن أيًضا يف تاريخ البحر 

األبيض املتوسط وعالم ذلك الزمان.

ومثلما تّم االلتفاف عىل منعطفات أخرى يف زمن مرحلة النشأة والتأسيس، كان التجاوز عن حوادث مفصلية ومنها مثاًل معركة 

ليبانتو Battle of Lepanto سنة 1571. وفضل مانرتان أن يجعل من سنة 1606 نهاية مرحلة األوج، والحال أّن املؤّرخني العثمانيني 

2 StanfordJ.Shaw.History of the Ottoman Empire and Modern Turkey,Vol.2 (Cambridge: Cambridge University,1977).

3 Mantran,Robert.Histoire de l'Empire ottoman (Paris: Fayard, 1989).

http://www.fayard.fr/robert-mantran
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أنفسهم يرون أّن أزمة الدولة تعود بجذورها إىل ما بعد السلطان سليمان القانوين، بل منهم من يربطها بالسنوات األخرية لحكم سليمان 

القانوين. وكانت من تجلياتها األزمة املالية التي عرفتها الدولة العثمانية، والتي كانت ثورة الجاللني يف األناضول واحدة من تمظهراتها.

ثانيًا: التحقيب الرتيك

التحقيب  كان  العرشين،  القرن  من  األول  النصف  يف  العثمانية  للدولة  عامة  تواريخ  كتابة  يف  العثمانيون  املؤّرخون  رشع  عندما 

داخل  يعتمل  كان  ما  إىل  االلتفات  دون  من  حقبة  السلطان  فيه  حكم  الذي  الزمن  اعتماد  أساس  عىل  يقوم  سلطانًيا  تحقيًبا  املعتمد 

املجتمع. وقد سار هؤالء عىل نهج املؤّرخني القدامى. غري أّن بعضهم تجاوز هذا التحقيب، فقد تّم االستناد إىل عصور الصدور العظام 

وليس السالطني، كما يبدو ذلك يف كتاب أحمد صوريا الذي أّرخ للصدور العظام يف تاريخ الدولة العثمانية. وتّم الحديث يف هذا الباب 

عن حقبة الصدر األعظم القوي صوقليل باشا الذي حكم زمن ثالثة من السالطني. كما تّم الحديث عن عص الزنبق، وهو عص مرتبط 

بزمن أحد الصدور العظام األقوياء يف القرن السابع عرش.

السلطة إىل يد مصطفي كمال، توجه إىل إحداث قطيعة مع اإلرث  1924، وانتقلت  العثمانية سنة  انهارت دولة الخالفة  عندما 

Türk Tarih Kurumu التي عهد إليها بالبحث يف تاريخ تركيا.  1931، تّم إحداث مؤسسة التاريخ الرتيك  العثماين. ففي نسيان / أبريل 

وقد عملت هذه املؤسسة عىل تشجيع البحث يف تاريخ األتراك يف املراحل السابقة عن الدولة العثمانية، بل عملت هذه املؤسسة عىل 

تشجيع البحث األركيولوجي، وأحدثت لهذه الغايات مؤسسات تعنى بالبحث األثري. وقد عملت هذه املؤسسات عىل االشتغال بالتعاون 

مع مؤسسات أجنبية )معهد الدراسات األناضولية، واملعهد األملاين للبحوث األثرية، واملعهد الهولندي( وشجعت عىل القيام بحفريات يف 

تاريخ األناضول.

باملراحل  االهتمام  عىل  وعكفوا  العثماين،  بالتاريخ  الصلة  األتراك  فقطع  التاريخي،  البحث  منجزات  السياسة يف  أّثرت هذه  وقد 

السابقة، وباتوا يبحثون عن هوية مفقودة. وقد زاد من تفاقم الوضع االنتقال بالرتكية من الحرف العريب إىل الحرف الالتيني، إذ انفصم 

بمنزلة  التي كانت  العثمانية  القديمة  الرتكية  الوثائق واملصادر  بمكان االطالع عىل  الصعوبة  القريب، وبات من  األتراك عن ماضيهم 

طالسم يصعب فّك ألغازها.

وقد وضعت مؤسسة التاريخ الرتيك والساهرون عليها تاريخ الدولة العثمانية بني قوسني. وتّم تحقيب التاريخ الرتيك عىل أساس 

ثاليث: ما قبل الدولة العثمانية، ومرحلة الدولة العثمانية، ومرحلة الجمهورية. لم تتوجه العناية إىل دراسة تاريخ الدولة العثمانية، بل تّم 

تأسيس مؤسسات لالهتمام بتاريخ األتراك قبيل الدولة العثمانية، وجرى الربط بني املرحلة القديمة من التاريخ الرتيك والعهد الجمهوري.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı أهم كتاب يتناول تاريخ الدولة العثمانية  وُيعّد "التاريخ العثماين" الذي وضعه أوزون جارشىل)4) 

بالتفصيل، كما يعّد الكاتب من بني األوائل من األتراك الذين فتحوا باب البحث يف تاريخ الدولة العثمانية من خالل وثائقها. وقبل أن 

ينجز هذا الكتاب، اهتم أوزون جارشىل بتاريخ املؤسسات العثمانية فوضع كتاًبا عن املؤسسات العلمية وآخر عن املؤسسات البحرية، 

قبل أن يصف اهتمامه إىل التاريخ الرتكيبي العام للدولة العثمانية. وتنبع أهمية هذا الكتاب يف وضعه تحقيًبا متميزًا للدولة العثمانية. 

قسم زمن الدولة العثمانية من التأسيس إىل نهاية القرن الثامن عرش إىل أربع حقب:

4 IsmailHakkıUzunçarşılı,Osmanlı Tarihi (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1983).
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ӵӵ.األوىل منها تغطي ما بني قيام دولة السالجقة إىل فتح إسطنبول

ӵӵ.أّما الثانية فتغطي ما بني فتح إسطنبول إىل وفاة السلطان سليمان القانوين

ӵӵ.Karlowitz أّما الثالثة فتتعلق باملرحلة من تويل سليم الثاين العرش إىل معاهدة كارلو فيتس

ӵӵ.أّما الرابعة فمن معاهدة كارلوفيتس إىل نهاية القرن الثامن عرش

الدولة  بتحقيب  يكتف  لم  فهو  الرتيك،  التاريخ  التي وضعتها مؤسسة  التوجهات  الحسبان  أخذ يف  املعتمد  التحقيب  أّن  املالحظ 

العثمانية منذ السنوات األخرية من القرن الثالث عرش، عىل غرار ما هو معمول به يف كل الكتابات، بل ربط بني التاريخ الرتيك والسلجوقي، 

وجعل التاريخ العثماين امتداًدا للتاريخ السلجوقي. وهو ما يتساوق والنظرة التي أرادها الجمهوريون للتاريخ العثماين. كما أنه اعتمد 

الدولة  تاريخ  يف  بارزة  عالمات  رآها  التي  املفصلية  األحداث  بعض  أدخل  بل  نهايته،  أو  سلطان  عهد  بداية  إىل  تنضبط  ال  محددات 

العثمانية، كمعاهدة كارلوفجه Karlowitz سنة 1699. والواقع أّن هذه املعاهدة مّثلت عالمة محددة يف تاريخ الدولة العثمانية، ليس 

فقط عىل مستوى العالقات الدولية للدولة العثمانية فحسب، بل وأيًضا يف التاريخ االقتصادي واالجتماعي للمجال العثماين.

التي  التنظيمات  إليه حقبة  العثمانية عند األتراك، وأضيفت  للدولة  الرتكيبية  الدراسات  الذي سارت عليه كل  التحقيب هو  هذا 

امتدت عىل طول القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين، بما يف ذلك العمل الذي أنجزه خليل إنالجيك.

وقبل سنوات، وبمناسبة الذكرى السبعمئة لقيام الدولة العثمانية، أرشف أكمل الدين إحسان أوغىل عىل كتاب جماعي هو بمنزلة 

مراجعات للتاريخ السيايس واالقتصادي واالجتماعي والثقايف للدولة العثمانية. يضع الكتاب تحقيًبا جديًدا لتاريخ الدولة العثمانية يميز 

بني حقبتني، األوىل من سنة 1299 إىل 1774، والثانية من 1774 إىل 1924. ويرى أصحاب الكتاب أّن هذه السنة هي التي تمّثل فيصاًل 

يف تاريخ الدولة العثمانية.

ما يمكن أن نسجله عن هذا التحقيب:

ӵӵ.أواًل إعادة النظر يف نقطة البداية، فهو ال يربط الدولة العثمانية بالدولة السلجوقية، بل يؤرخ لها منذ أن كانت إمارة حدودية

ӵӵ ثانًيا اعماد املؤلفني املشاركني يف هذا الكتاب تاريخ توقيع معاهدة كوجك قينارجه بني الدولة العثمانية وروسيا منعطًفا أساسًيا

يف التاريخ العثماين.

أنه تحقيب يتقاطع، كما يبدو ذلك واضًحا، مع بعض التحقيبات األوروبية التي أكدت أن معاهدة كوجك قينارجه تشكل منعطًفا 

ا إلعادة النظر الرتكية يف تحقيب التاريخ، وينسجم أيًضا مع طبيعة الكتاب الذي  ا يف تاريخ الدولة العثمانية. ويعّد هذا التقاطع مؤرّشً أساسًيّ

أراده مؤلفوه تركيًبا للدراسات السابقة غربية كانت أو تركية حول تاريخ الدولة العثمانية.

ثالثًا: التحقيب العريب

لم تتخلص معظم الدراسات التاريخية العربية من التحقيب السلطاين الذي طغى عىل األدبيات التاريخية األوروبية يف بداية القرن 

العرشين، حتى عندما تعلق األمر بمواضيع غري سياسية، أو ال تمّت للتاريخ السيايس بصلة إاّل نادرًا. ويظهر هذا التوجه يف الكتابات 

التاريخية العربية األوىل عن الدولة العثمانية كالكتاب الذي أنجزه فريد بك املحامي بعنوان تاريخ الدولة العلية العثمانية)5). واستمر 

5 محمد فريد بك املحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية )بريوت: دار السبيل، 1977(.
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هذا التوجه يف الكتابات العامة التي تناولت تاريخ الدولة العثمانية. ويمّثل كتاب العثمانيون: املؤسسات واالقتصاد والثقافة)6) تميزًا 

يف هذا الباب من حيث اقرتاحه تحقيًبا مؤسًسا عىل االستفادة من مختلف التحقيبات تركية أكانت أم غربية.

العريب  العثماين، فإّن التحقيب  للتاريخ  أو تركيبية  التي سعت إىل تقديم صورة شاملة  الكتابات  النوع من  وإذا ما تركنا جانًبا هذا 

للدولة العثمانية اختلف بني مجال وآخر، وتّم تطويعه ليأخذ تلوين املجال املؤّرخ له. ويمكن أن نورد يف هذا الباب نموذجني:

ӵӵ النموذج املصي الذي يميز يف التاريخ العثماين بني حقبتني بارزتني، األوىل تمتد من الدخول العثماين ملص سنة 1517 وتمتد إىل غاية

الحملة الفرنسية عىل مص سنة 1798، والثانية هي ما بعد الحملة الفرنسية عىل مص. وال تهتم الكتابات التي اعتمدت هذا التحقيب 

بما سبق تاريخ الدخول إىل مص إىل درجة يتصّور معها املرء أّن تاريخ الدولة العثمانية لم يبدأ إاّل مع الدخول العثماين إىل مص والبالد 

العربية. إّن هذا التحقيب يجعل الدولة العثمانية جزًءا من تاريخ مص، وهو ما تدافع عنه نيليل حنا بقوة.

ӵӵ النموذج الجزائري وفيه درج املؤّرخون الجزائريون بالخصوص عىل التمييز بني حقبتني؛ تبدأ األوىل مع الدخول العثماين إىل الجزائر

سنة 1517 وتنتهي بانتهاء عص الباشاوات، وتبدأ الثانية مع عص الدايات وتنتهي باالحتالل الفرنيس للجزائر سنة 1830.

ويظهر من خالل هذين النموذجني أّن املؤّرخني العرب مارسوا نوًعا من "املركزية الذاتية" يف التعامل مع التاريخ العثماين. ولم 

ينظروا إىل هذا التاريخ باستقالل تاّم عن عالقة بلدانهم بهذا التاريخ. فالتاريخ العثماين هو جزء من تاريخ البلدان التي أّرخوا لها.

عبد الحميد هنية: شكرًا لألستاذ بنحادة. الكلمة اآلن للدكتور محمد عفيفي الذي يحّدد لنا مالحظات عن التجربة املصية يف 

التحقيب التاريخي.

محمد عفيفي

 مالحظات متعلّقة بالتجربة املرصية حول التحقيب

يف التاريخ الحديث واملعارص

الجامعة  تحّول  مع  سيحدث  الكبري  التطور  لكّن  التاريخية،  بالدراسات  اهتماًما   1908 عام  نشأتها  منذ  األهلية  الجامعة  عرفت 

1925. وسيظهر إىل الوجود قسم التاريخ يف رحاب كّلية اآلداب، وسيأخذ القسم  إىل جامعة حكومية تحت اسم الجامعة املصية عام 

بالتقسيم التقليدي للتاريخ كما هي الحال يف أوروبا آنذاك، والتقسيم الثاليث، والقديم والوسيط والحديث. ولكن ستطرأ بعض املتغريات 

عىل هذا التقسيم بإضافة التاريخ اإلسالمي وفصله عن التاريخ الوسيط. ثّم بعد فرتة سيظهر التاريخ املعارص وسيلحق بالتاريخ الحديث، 

التحقيب  عملية  صاحبت  التي  واألطاريح  الصعوبات  ذكر  عىل  الورقة  هذه  يف  وسنقتص  واملعارص".  الحديث  "التاريخ  املسّمى  ليصبح 

بالنسبة إىل كّل من التاريخ واملعارص، ومدى سيادة األيديولوجيا يف هذا االتجاه، وعدم الوصول إىل شبه اتفاق يف بداية ما لكليهما.

بالنسبة إىل التاريخ الحديث ُطرحت الحملة الفرنسية عىل مص عام 1798 بدايًة للتاريخ الحديث؛ إذ رأى أصحاب هذا االتجاه أّن 

هذه الحملة كانت حًدا فاصاًل بني عصين أولهما العص العثماين الذي ينتمي بحسب رأيهم إىل حقبة العصور الوسطى. كما ُوصم العص 

6 عبد الرحيم بنحادة، العثمانيون )الدار البيضاء: املؤسسات واالقتصاد والثقافة، 2006(.
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القاهرة هي عاصمة  بأنه عص االنحطاط؛ إذ فقدت مص استقاللها الذي حظَيت به يف عص سالطني املماليك، فقد كانت  العثماين 

الدولة، وحارضة العالم وإيوان اإلسالم كما وصفها ابن خلدون، لتصبح عىل أيدي سليم العثماين واليًة تابعة إلسطنبول فحسب. وألّح 

أصحاب هذا االتجاه عىل سياسة العزلة التي فرضها العثمانيون عىل مص، والتي حالت دون اتصال مص بأوروبا إىل أن جاءت الحملة 

الفرنسية فكرست هذه العزلة، وأعادت مص من جديد إىل عالم البحر املتوسط.

ويرّكز أصحاب هذا االتجاه عىل دور الحملة يف بدايات التحديث يف مص، ويشريون إىل املجمع العلمي الفرنيس يف القاهرة، وعلماء 

الحملة، وكتاب وصف مرص، ودخول املطبعة أّول مرة إىل مص، وُيلِّحون عىل أّن مص بعد الحملة الفرنسية سريتبط تاريخها ارتباًطا وثيًقا 

بأوروبا، ومن ثّم بمسرية التحديث. ولكْن يرفض بعضهم األخذ بهذه األطروحة بدايًة للتاريخ الحديث، وال يرى يف الحملة الفرنسية إال 

حملًة استعماريًة، واحتالاًل مبارًشا ملص. فما الذي نبدأ به تاريخنا الحديث "الوطني"؟

إّن دور الحملة يف تحديث مص، ُيرفض أيًضا، استناًدا إىل ِقص مّدتها؛ فهي لم تستمّر إال نحو ثالث سنوات، فضاًل عن االختالف 

الديني واللغوي الذي لم يسمح بالتقارب. كما ُيرفض الدور الثقايف والعلمي املصاحب للحملة وُيرى أنه بمنزلة الذراع العلمية لالستعمار. 

فإذا كانت الحملة أتت باملدفع واملطبعة، فإنها رحلت أيًضا باملدفع واملطبعة أيًضا. فاملطبعة لم تبَق يف مص، بل كان عليها االنتظار حتى 

إنشاء املطبعة األمريية يف عص محمد عيل.

بناًء عىل ذلك، ذهب بعضهم إىل أّن مجيء العثمانيني إىل مص عام 1517 هو بداية للتاريخ الحديث؛ إذ ارتبط مصري مص باملنطقة 

كّلها، وربما حتى الحرب العاملية األوىل عام 1914 وإعالن الحماية الربيطانية عىل مص، وإىل أّن حكم الدولة العثمانية ليس غريًبا عن 

املنطقة وعن تاريخها. فهو امتداد طبيعي لطبيعة الحكم واإلدارة يف املنطقة منذ فجر اإلسالم. كما أّن هذا التاريخ يوافق إىل حّد كبري 

بدايات التاريخ الحديث يف أوروبا، ثّم إّن الحملة الفرنسية لم تكن إال لحظًة عابرًة رسعان ما عادت مص بعدها إىل الوجود العثماين، بل 

إّن محمد عيل نفسه لم يكن إال والًيا عثمانًيا. هذا فضاًل عن أّن الدولة العثمانية - من وجهة أصحاب هذا الرأي - آخر خالفة إسالمية، 

وأنه قد ترّتبت عىل إلغاء الخالفة عام 1924 ضّجة كبرية يف العالم اإلسالمي، وال سيما يف مص التي طمح امللك فؤاد آنذاك إىل إحياء 

الخالفة فيها.

بداية  أّن  رؤيًة أخرى مفادها  الدين، ويطرح  باسم  إال احتالاًل  العثماين  الوجود  ويرفض بعضهم اآلخر هذا االتجاه وال يرى يف 

الحديثة يف مص، فضاًل عن  الدولة  الحكم، فهو مؤسس  إىل  1805، عام وصول محمد عيل  تعود إىل عام  الحديث يف مص  التاريخ 

الجيش الحديث الذي أصبح من أهّم املؤسسات يف مص منذ ذلك الوقت. ُيضاف إىل ذلك أّن محمد عيل قد أعاد إىل مص استقاللها 

بوصفها دولًة، وكانت قد فقدته مع الغزو العثماين لها عام 1517.

إىل هذا املدى، تبدو األطاريح علميًة، عىل الرغم من التباين الشديد يف طرح بدايات التاريخ الحديث، لكّن هذا املظهر العلمي 

ًدا لأليديولوجيا؛ ذلك أّن أنصار التغريب سيعتمدون فكرة بداية التاريخ الحديث مع مجيء الحملة،  ُيخفي وراءه، إىل حّد بعيد، تجسُّ

وارتباط تاريخ مص بأوروبا، وأّن هذا االتجاه سيميل إليه أيًضا أصحاب نزعة البحر املتوسطية. يف حني أّن التيار اإلسالمي سيميل بشّدة 

إىل أّن بداية التاريخ الحديث كانت مع "الفتح العثماين"، وآخر خالفة إسالمية. ويف هذا السياق، يمكن استحضار كتاب الزعيم محمد 

فريد تاريخ الدولة العلية العثمانية الذي يشتمل عىل الدعوة إىل عودة مص مرًة أخرى إىل الدولة العثمانية وجالء االحتالل الربيطاين 

عن مص.
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ندوة أسطور التحقيب يف التاريخ العريب اإلسالمي

ومن ناحية أخرى، سيميل معظم التيار الوطني املصي إىل اختيار عام 1805 ووصول محمد عيل إىل الحكم بدايًة ملص املستقلة، 

مص الحديثة، حتى أّن الدولة املصية يف إطار رصاعها مع التيار اإلسالمي ستحتفل عام 2005 بمرور مائتي عاٍم عىل تأسيس الدولة 

الحديثة يف مص، مع انتشار للفاعليات يف طول البالد وعرضها.

للتاريخ  بدايًة   1914 األوىل  العاملية  بالحرب  باألخذ  بعضهم  رأى  فقد  األيديولوجيا.  فيه  تحرض  املعارص  التاريخ  بداية  تحديد  إّن 

املعارص، نظرًا إىل أهمية هذه الحرب وتداعياتها عىل العالم بأكمله، وإىل أّن عالم ما بعد الحرب، ليس هو ما قبلها، كما أّن مص نفسها 

تأثرت بالحرب؛ ذلك أّن الوجود العثماين الرسمي ينتهي بها عام 1914، مع إعالن الحماية الربيطانية، وتنصيب السلطان حسني كامل 

سلطاًنا عىل مص آنذاك. لكّن بعضهم يرفض هذه البداية من منظور وطنّي. فكيف نبدأ تاريخنا املعارص بحرب استعمارية عانت مص 

كثريًا من ويالتها؟

من أجل ذلك يرى بعضهم أّن ثورة 1919 هي بداية طبيعية ووطنية للتاريخ املعارص، فهذه هي الثورة الشعبية الحقيقية يف تاريخ 

مص التي حدثت ضّد اإلمرباطورية التي ال تغيب عنها الشمس، بريطانيا العظمى، عالوًة عىل أّن هذه الثورة قد أّدت إىل إعالن ظهور 

اململكة املصية عام 1922، ودستور 1923 الذي نّظم التجربة الليربالية يف مص.

ويرى بعضهم أّن ثورة 1919 قد أخفقت يف تحقيق املطالب الوطنية، وأّن االحتالل الربيطاين استمر يف مص إىل أن جاءت ثورة 23 

يوليو 1952 ونجحت يف إبرام اتفاقية الجالء عام 1954، ثّم طرد االستعمار كّله مع حرب السويس عام 1956، وأّن ثورة 1919 لم تنجح 

يف معالجة املسألة االجتماعية، نتيجًة لسيطرة كبار املاُلك عىل الحياة السياسية، ولذلك قامت ثورة 23 يوليو باإلصالح الزراعي الذي 

قىض عىل كبار املاّلك، وقّدم حلواًل للمسألة االجتماعية يف مص، ومن ثّم تُكون ثورة يوليو هي البداية الطبيعية للتاريخ املعارص يف مص.

السياسية  القوى  بني  التطاحن  يف  التاريخ  سيوف  استخدام  ويجرى  بشدة،  األيديولوجيا  تتدخل  أيًضا  السياق  هذا  يف 

الحالية؛ إذ يميل التيار الليربايل، فضاًل عن أنصار حزب الوفد الذي ما يزال يف الساحة السياسية عىل الرغم من ضعفه الشديد، 

إىل تمجيد ثورة 1919 بوصفها بدايًة للتاريخ املعارص، وإىل التعظيم من شأن التجربة الليربالية التي عاشتها مص بعد هذه الثورة. 

هي  23 يوليو  ثورة  وأّن  أخفقت،  قد   1919 ثورة  أّن  ويرى  األمر  النارصي - هذا  التيار  عن  اليساري - فضاًل  التيار  أغلب  ويرفض 

البداية الحقيقية نظًرا إىل انحيازها االجتماعي الواضح، والتحوالت التي عرفها املجتمع املصي نتيجًة لذلك، إضافًة إىل التوجه 

العرويب للثورة.

هكذا، رأينا مدى اتساع مساحة األيديولوجيا يف مسألة التحقيب للتاريخ الحديث واملعارص، وتوظيف ذلك يف الصاعات السياسية 

بني التيارات املختلفة، ثّم مدى انعكاس ذلك عىل الكتب املدرسية ومناهج التاريخ، واألجيال الشابة. ولهذا األمر حديث آخر.

عبد الحميد هنية: شكرًا للدكتور عفيفي، بنّي لنا تحقيبات وساءلها وأبرز متغرياتها، وكذلك إسرتاتيجية "تجنيد" الفاعلني، وهو 

ا. وصلنا إىل نهاية الدفعة الثانية من العروض. أّما اآلن، فنفتح باب النقاش. أمر مفيٌد جدًّ
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القسم الثاين: مناقشات

يارس سليمان: إّن ما الحظته هو أننا اآلن نكتب أّن تحقيب التاريخ هو يف مفهوم الدولة أو غياب الدولة يف فلسطني، ثّم يف صوغ 

هوية هذه الدولة تبًعا للسياقات السياسية التي تعيشها هذه الدول، ومص كانت مثااًل عىل ذلك. أواًل، هل أّن التحقيب ليس تقطيًعا 

للزمن عىل املفاصل، وهو األمر الذي يبدو واضًحا؟

ا، فهو لتحقيق أشياء ما بعد التحقيب؛ ما يعني أّن التحقيب هو توظيف أدايت. ومن ثّم،  ثانًيا، يبدو أّن التحقيب أصبح اآلن أداتيًّ

فإّن هذا يسلط الضوء عىل أّن التحقيب عموًما به انتقائية واختيارية، وعشوائية أيًضا. وهذه العشوائية تخدم وجهة نظر املحقِّب بقدر ما 

تحكم أيًضا الهدف من إرساء دعائم وثيقة وآمنة يمكن االعتداد بها للتاريخ كعلم من العلوم. فأنا اآلن أنطلق إىل فضاء آخر هو: ما هي 

وظيفة التحقيب؟ إضافًة إىل ذلك، هل هي وظيفة توصيفية؟ أم هل هي وظيفة تفسريية؟ وهل هو يقوم بالتفسري؟ هنا نتحدث عن بعد 

آخر هو املفهوم األدايت للتحقيب، يعني هو تفسريي واستعمايل، وأقول إنه أدايت.

محمد املصباحي: لدّي ثالثة أسئلة لعبد الرحيم بنحادة، السؤال األول هو مفارقة توظيف التحقيب. فإذا كانت وظيفة التحقيب 

التاريخي متمّثلًة بوضع التاريخ بني قوسني، فإّن سؤايل بشأن التاريخ العثماين الذي هو كل تركيا يف الحقيقة، كيف يمكن للمؤرخ أن 

ر لجهة أو أخرى لوضع التاريخ بني قوسني،  يفلت من تسخريه يف مآرب الدولة؟ هل املؤرخ يف تحقيبه هو رجل علٍم؟ أم هل أّنه مسخَّ

وهذا أمر خطري. وأطرح سؤااًل "بسيًطا"، هو: ما الفرق بني التاريخ السلجوقي والتاريخ العثماين؟ وأطرح سؤااًل آخر بسيًطا أيًضا، هو: ما 

الفرق بني التاريخ السلجوقي والتاريخ العثماين؟ أّما السؤال التايل، فهو متعّلق بـ "التاريخ العثماين" و"التاريخ اإلسالمي"؛ يعني هل أّن 

استعمال التحقيب الكالسييك للتاريخ هو الذي أنشأ هذا التيار السيايس الذي صار طاغًيا عىل الفعل السيايس يف تركيا؟ أم هل أّن هناك 

أسباًبا أخرى لم تتبني بعد؟

يوسف الشويري: أوّد، فقط، أن أعّقب عىل املقاربة لكّل الكلمات التي ُألقيت، بمعنى أّن هناك، من خالل كالم عبد الرحيم 

وكالم نصار وكالم عفيفي وعبد األحد، ارتباًطا بني كتابة التاريخ والسلطة السياسية. ومن ثّم فإّن هذا الشأن ليس مقتًصا عىل العالم 

العريب، بل إنه يوجد يف كّل الدول. لذا، فإّن التاريخ له وظيفة سياسية. وهذه الوظيفة تقوم بمعنى الرتبية الوطنية، أو خدمة الكنيسة، 

أو خدمة خّط ديني معنّي، أو خّط قومي، أو اشرتايك.. إلخ. ومن ثّم، قّلما كان التاريخ )بمعنى كتابة التاريخ( شأًنا محايًدا؛ إذ كانت هناك 

دائًما مدارس تكتب التاريخ من أجل تحقيق هدف سيايس معنّي. وهذا يعني أّن التاريخ هو السياسة تميش عىل قدميها، بمعنى أنه عىل 

الرغم من أّنه ُيقال إّن اإلنسانية حّققت قفزًة نوعيًة باالنتقال من استخدام األمثال التاريخية - االستفادة منها - إىل الكتابة التاريخية 

املوضوعية القائمة عىل الوثائق، فإّن الهدف السيايس ال يزال كامًنا وراء معظم الكتابات التاريخية، واملشكلة يف الوطن العريب تحديًدا 

أنه ال توجد حرية باملعنى الذي نفهمه. ومن ثّم، فإّن كّل من عمل يف جامعة أو أراد أن ينرش عماًل معيًنا، ينبغي أن يأخذ يف الحسبان 

أشياء أخرى؛ من قبيل كيفية تّصف السلطة السياسية إذا ما قرأت هذا التحليل أو ذاك.

وحتى لو لم تتدخل السلطة السياسية، فهناك مراقبة ذاتية. واملواطن العريب استبطن هذه املراقبة وأصبح من شبه املستحيل أن 

نجد من يكتب بحرية أو باستقالل. وإذا كتب ربما ال تكون النتيجة كما يريد. ومن ثّم، فإيّن أرى أّن التحقيب من هذه الناحية هو مهّم، 

ولكن التحقيب دائًما يرتبط باللحظة السياسية التي يتّم بها. وإذا عدنا إىل مص، عىل الرغم من احتجاج بعض اإلخوان من جهة أّن مص 

ال تشّكل الدولة املركزية يف العالم العريب، أرى أنها تجّسد تطورات تجري يف دول عربية أخرى، وجدنا أّن التحقيب يتبع هذه اللحظة 

السياسية. وأرى أّننا إذا درسنا املغرب، ودرسنا لبنان، وسورية، والعراق، وجدنا نماذج توحي بما نقول به. ومن ثّم، فإّن اللحظة السياسية 

والتحقيب مرتبطان ببعضهما ارتباًطا تاّما.
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عبد األحد السبتي: مالحظة أوىل، هذا االنطباع املتمّثل بقضية السلطة وتاريخ الدولة التي هي مسائل بديهية تأيت من مسألة 

هي أنه تحقيب التاريخ العاّم )املؤرخون ال يشتغلون كّلهم بالتاريخ العاّم(. إذن ملّا نكتب التاريخ، ُتطرح مسألة "التحقيبات الكربى" 

السياسية، ومن غري  بالرهانات  الدولة، وتتأثر كذلك  التي تمّثل  الكتب الجماعية  أو  بالكتب املدرسية،  بالرضورة،  تتأثر خاّصًة،  وهي 

ا،  الناحية الرتبوية واملنهجية الديداكتيكية هو "تاريخ إطار". فحتى ملّا نكتب ما كان تاريًخا اقتصاديًّ التاريخ السيايس من  ذلك، فإّن 

ُنحيل عىل مرحلة ما؛ نقول االقتصاد أو اإلنتاج الزراعي يف عص كذا، ومن ثّم، فإّننا نحيل عىل مرحلة ما. فتصبح املسألة أداتيًة، وهذه 

هي النقطة األوىل.

"املقاربة  التاريخ  يف  تسمى  ما  وهي  ذاتها،  حّد  يف  معرفة  اليوم  نناقشه  ما  كّل  فائدة  أّن  فهي  إيجاز،  يف  الثانية،  النقطة  أّما 

اإليستوغرافية"؛ بمعنى: كيف كتب تاريخ كذا؟ كيف تمَّ تحقيب تاريخ كذا؟ يعني إىل جانب التاريخ السيايس واالقتصادي واالجتماعي 

يوجد ما يسمى اإليستوغرافيا Historiography، وهي تاريخ التاريخ أو هي تاريخ الكتابة التاريخية، وأشري يف هذا السياق إىل أمٍر ذّكرين 

 .Les usages politiques du passé به عرض عفيفي وكذلك األستاذ بنحادة. فقد ساهمت يف ندوة بفرنسا ُنرشت من خالل ما سّميته

فهذه الظواهر موجودة يف جميع الفضاءات واملجاالت الثقافية. وعىل سبيل املثال، بعد سقوط جدار برلني، توقفت دول أوروبا الرشقية 

عن تدريس تاريخ املدارس؛ ألنه ليس هناك كتاب مدريس سيحيك التاريخ املدريس وفق الراهن. وأّي تاريخ سيحيك، وقد سقطت دوٌل، 

وتغريت أنظمٌة. واألمر نفسه بالنسبة إىل قضية مرتبطة بالصاعات؛ مثل الصاع بني الصني واليابان. ما أريد قوله هو أّننا ملّا نشتغل - وقد 

ذكرت يف مداخلتي مثااًل يف هذا الشأن - ونبتعد عن التاريخ العاّم ونرّكز يف موضوع معنّي يتقاطع مع التاريخ العاّم، ولكن ال يضطر إىل 

محاورته، آنذاك يمكن أن نشحذ أدوات أخرى يف مجال التحقيب.

عصام نصار: أوّد أن أسّجل مالحظتني. األوىل:  من الرضوري أن ننظر إىل تاريخ التاريخ كمؤسسة؛ بمعنى أنه توجد مرحلتان، أو 

عّدة مراحل، أو تأكيد مرحلة نوعية جديدة يف القرن 19. وملّا تحّول التاريخ إىل علم أكاديمي وصارت له قواعد وأصول ابتداًء من أملانيا 

ومناطق أخرى، وما قبل ذلك من املمكن أن نسميه "تدوين" مثاًل. النقطة الرئيسة يف هذا التاريخ األكاديمي الحديث الذي هو يف إطار 

الجامعة نشأ يف الدولة القومية، يف الزمن القومي. ومن ثّم، من الرضوري أن ننظر يف التاريخ الحديث ليس من جهة ارتباطه بالرضورة 

بالسلطة السياسية بقدر ما هو ارتباط بالتاريخ القومي الذي يخرتع ذاته، والذي هو يف حاجة إىل هذا اإلطار التاريخي حتى يثبت ذاته.

املالحظة الثانية: بالنسبة إىل القضية التي طرحها الزميل عبد الرحيم، أحّب أن أشري إىل تحقيب التاريخ العثماين الرتيك الواصف 

لها، لكّنني الحظت مؤخرًا، وكما هو معلوم أنه يوجد نوع من املدارس "املراجعية" Revisionist يربز برتكيا، وإين أستحرض كتاًبا قرأته 

حديًثا لطلعت تشيتشكTalat Çiçek الذي ينظر إىل الجمهورية الرتكية بوصفها امتداًدا - وهذا الكتاب هو عن حياة جمال باشا - لكّن 

أتاتورك بالنسبة إليه هو االمتداد الفعيل ألفكار جمال باشا. ومن ثّم، فإّنه يضع تقريًبا بدايًة للفكر الجمهوري )بصف النظر عن صّحة 

هذا األمر أو عدم صّحته، فهذه وجهة نظره( تعيده إىل تركيا الفتاة، وبالتحديد إىل شخصية جمال باشا. فهناك، إذن، نظريات جديدة.

إسماعيل ناشف: الحقيقة أنني أريد أن أطرح فكرًة، فأغلب املالحظات تنطلق من وجود الدولة، وأنا أرى أنه يف كثري من حاالت 

التاريخ ال توجد دولة. والسؤال من أّي مرجع ننطلق؟ أنا أوافق الدكتور عصام يف ما قال بالنسبة إىل الزمن القومي الذي هو مبنّي عىل 

فكرة الدولة. نأخذ الحالة الفلسطينية مثاًل: كّل مؤرخ ينطلق، بالرضورة، من لحظة. فهو ابن الرشط التاريخي الذي أفرزه، ويف اللحظة 

التي أنطلق فيها أنا من سياق تاريخي معنّي، وأنظر إىل الوراء، أو أنظر إىل اللحظة، فأنا أنظر بناًء عىل موقعي يف التناقضات، وطبًعا ال أحد 

ليس لديه موقف، وحتى الحيادية املدعاة يف املؤسسة األكاديمية، مثلما نعرف جميًعا، يمكن أن تكون غطاًء لألشياء. من أجل ذلك، 

ال توجد حيادية، فالحيادية هي مثل "فستان" أو "قناع" نلبسه.
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إّن القضية، يف السياق الفلسطيني مثاًل، أنني حني أقول إّن تاريخ فلسطني مرّكب من عّدة روايات، وتوجد الرواية كذا والرواية كذا، 

فأنا يف هذه الحالة التي أبدو فيها محايًدا، أعمل مساواًة بني جميع الروايات. أنطلق من الدولة، لكن لنفرتض أنني أريد أن أنطلق، مثل 

حال فلسطني، كجزء من مرشوع تحرري، وأريد أن أكتب تاريخ املرشوع التحرري وهو بصدد التحّقق، عكس النموذج الذي طرحه األستاذ 

محمد عفيفي بالنسبة إىل مص حيث توجد دولة والدولة كّل مرّة تنتقل أو تصري فيها تحوالت يف إطار الدولة. فأّي نوع للتاريخ يف اللحظة التي 

ال توجد مؤسسة دولة، وإنما توجد أشياء أخرى من إدارة الجماعة القومية أو الجماعة الدينية؟ أول يشء يف مالحظة عابرة أننا، يف وضعية 

"ما بعد الحداثة" أو "ما بعد القومية"، مثاًل، نضحك عندما نرى شخًصا، يحمل علًما؛ ألنه ليس للعلم أهمية يف هذه الوضعية أو تلك. لكن 

بالنسبة إىل شخص ليس له علم، فإّن العلم يصري نوًعا مصّنًما مبثوًثا يف أنحاء العالم، واألمر كذلك يقال بالنسبة إىل كتابة التاريخ يف الحالة 

الفلسطينية؛ أي الفلسطيني الذي يؤمن بتحرير فلسطني بشكل قومي، أو بشكل سيايس، أو بشكل آخر. السؤال األسايس، إذن، متعّلق 

بكيفية كتابة التاريخ التي بدأت يف يوم لم تكن فيه منطلقًة من األكاديمية وال من مؤسسات دولة القومية. 

نارص سليمان: يظهر يل أّن النقاط التحقيبية التي تظهر يف مجتمع ما وورثتها األجيال بمنزلة نوع من التقليد الورايث، ويبقى األمر 

يف خوف من املساس بها، وبمرور الوقت تكتسب رشعيًة وتبقى كأنها "مسلمات"، وحني تجد لها تحقيًبا مغايرًا، أو ثورًة عليها، فكأنك 

أتيت بيشء يخالف الرأي العاّم. فهي، إذن، مسألة نريد أن نفّكر فيها. والتقليد واملحاكاة املستمرة يف االستناد إىل منعطفات يبقيان حااًل 

ا. وهميًة مثل الحملة الفرنسية التي ِنصفها وهمي يف الحقيقة، أكرث منه منعطًفا حقيقيًّ

عبد الرحيم بنحادة: ال أريد أن أجيب عن كّل األسئلة التي ُوّجهت إيّل، أريد فقط أن أتدخل بشأن مسألة تسخري املؤرخ لخدمة 

أغراض الدولة، وقد أرشت يف البداية، عندما كنت أتحدث عن بداية الجمهورية، إىل أّن الدولة أنشأت مؤسسًة هي مؤسسة التاريخ 

الرتيك، وإىل أنه تمَّ وضع الحقبة العثمانية"بني قوسني" يف إطار هذه املؤسسة؛ ألّن كّل الدراسات مؤّطرة أواًل يف مؤسسة التاريخ الرتيك.

ويف ما يتعلق بالتاريخ العثماين واإلسالميني، هناك صور تتداولها وسائل اإلعالم عن البالط الذي أنشأه أردوغان؛ أي البالط الذي 

كّلف ماليني الدوالرات، والطريقة التي يصطّف بها الجنود التي هي بمنزلة التاريخ العسكري للدولة العثمانية. فهناك محاولة السرتجاع 

تاريخ الدولة العثمانية أو استعادة الدولة العثمانية بوصفها دولًة إسالميًة.

أّما بشأن املراجعات التي أثارها عصام، فهذا حديث شّيق، وأنا أظّن أّن التاريخ متجّدد دائًما وخاضع للمراجعة، وليس ذلك ضمن 

ما نتوّصل إليه من وثائق جديدة، بل أيًضا انطالًقا من األسئلة الجديدة التي نطرحها، وهي أسئلة يف كثري من األحيان آنية ترتبط، 

إىل حّد بعيد، بقضايا وهواجس، الزمن الذي يعيشه املؤرخ. وأريد أن أرضب مثاًل لذلك بمسألة اللغة الرتكية و"ألتنتها"؛ أي انتقالها من 

الحرف العريب إىل الحرف الالتيني، ألبرز أنني أتفق مع الرأي الذي يقول إّن تاريخ الجمهورية هو استمرارية ملا بدأه العثمانيون يف نهاية 

القرن 19. إن قضية "ألتنة" حرف اللغة العثمانية جاء ضمن سريورة بدأت منذ نهاية القرن 19. فقد كان تفكري املجلس اللغوي العثماين 

منذ نهاية هذا القرن يف االنتقال بسبب صعوبات صوتية. ولكن كانت ملصطفى كمال الشجاعة الكاملة لينتقل بهذا الحرف من الحرف 

العريب إىل الحرف الالتيني، وكذلك األمر يف مجموعة من امليادين األخرى.

19، وما كانت  لهذا أرى أن تتّبٌع التاريخ الثقايف للدولة العثمانية، وخصوًصا ما كان ُينرش عىل صفحات الجرائد يف نهاية القرن 

األمور  وكانت  اإلنسان  حقوق  مسائل  يناقشون  كانوا  إذ  متداولًة؛  كانت  "غربية"  أفكار  من  ُكوك  وضياء  كمال  نامق  أقالم  تتداوله 

املستجّدة يف العالم العريب يف ذلك الوقت ُتناقش يف كّل صفحات الجرائد. وقد عمل الجمهوريون عىل استثمار هذا الجهد الذي بذله 

مثّقفو الدولة العثمانية يف نهاية القرن 19.
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الجلسة الثالثة: التحقيب يف العلوم 

اإلنسانية والجتمعية
رئيس الجلسة: عبد األحد السبتي

القسم األول: املداخالت

األستاذ عبد األحد السبتي: شكرًا. ننتقل مبارشًة إىل الجلسة الثالثة وهي مخصصة لفتح نافذة عىل التحقيب يف مجال اآلداب 

والعلوم اإلنسانية. نبدأ مع األستاذ محمد املصباحي الذي يحّدثنا عن موضوع بعنوان تحقيب مفهوم الخيال. 

محمد املصباحي

تحقيب مفهوم الخيال

مقدمة

ال شّك يف أّن الكالم عن حقب مختلفة ومتعارضة ملفهوم الخيال هو اعرتاف رصيح بتطور هذا املفهوم عرب الزمان، ويف الوقت 

ذاته اعرتاف بمروره بأزمات داللية تضطره إىل تغيري مجراه ووظائفه، كما أّن الكالم عن حقب مختلفة ملفهوم الخيال دليل عىل اختالف 

موقع التقدير أو التحقري الذي ننظر منه إليه. فمثاًل، ِمن الفالسفة القدماء واإلسالميني َمن دأبوا يف ذّم الخيال بسبب صلته بالكذب 

والضالل والسفسطة وعلم الكالم، ومنهم َمن اعتادوا الثناء عليه، كابن عريب الذي كان يعّده "أوسع الكائنات وأكمل املوجودات")1) 

وأّن "العالم ما ظهر إال يف خيال، فهو متخيل لنفسه، فهو هو، وما هو هو")2) وأّن "العالم كلَّه يف صور ُمثل منصوبة. فالحرضة الوجودية 

إنما هي حرضة الخيال")3)، وأنه "ما خرج يشء من املوجودات عن التشبيه")4).

يخلق  الذي  هو  الحّق  "التفكري  أّن  رأى  الذي  نيتشه  بينهم  من  الفالسفة  بعض  الحديثة  األزمنة  يف  نفسه  النهج  عىل  وسار 

ر")7). ومن البنّي بنفسه  الخياالت")5)، وأّن "بناء االستعارات هي الغريزة األساسية يف اإلنسان")6)، يف حني أّن العقل بمنزلة "جهاز مزوِّ

1 محيي الدين ابن عريب، الفتوحات املكية، ج 2 )بريوت: دار الكتاب، د.ت(، ص 311.

2 املرجع نفسه، ص 313.

3 املرجع نفسه، ج 3، ص 525.

4 املرجع نفسه، ص 290.

5 Hans Vaihinger, "La voluntad de ilusión en Nietzsche," in Sobre verdad y mentira, 4thedn.(Madrid:tecnos,2004),p.81.

6 Ibid.,p.51.

7 Ibid.,p.75.
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أّن اختالف مواقع النظر إليه )كاملوقع األرسطي، واملوقع األفالطوين املحدث، واملوقع الصويف، واملوقع الحدايث، واملوقع ما بعد الحدايث، 

واملوقع التأوييل، واملوقع الفينومينولوجي.. إلخ( يؤّثر يف حكمنا فيه حتًما.

وإّن تعّدد أسماء الخيال ووظائفه وأفعاله من بني العوامل التي تسمح لنا بتصنيفه عّدة تصنيفات، من بينها التصنيف الذي يقوم 

الفّعال، عن لحظة  الخيال  واملنفعل، ولحظة  املنعكس  الخيال  نتحدث عن لحظة  أن  إذ يمكن  وأفعاله؛  تطور طبيعته ووظائفه  عىل 

بالكذب  كعالقته  مختلفة؛  زوايا  من  إليه  بالنظر  املتعّددة  الخيال  عالقات  لنا  تسمح  كما  املنفصل،  الخيال  ولحظة  املتصل  الخيال 

والحقيقة، وعالقته باألخالق والسياسة والعقيدة، وصلته باآلداب والفنون ومجاالت اإلبداع املختلفة.. إلخ. وتتيح لنا هذه التصنيفات 

ربطها بحقب زمنية وتاريخية معّينة، فننسب هذا التصنيف إىل الحقبة العربية )كأن نقول إّن الخيال السحري األسطوري الصويف هو 

الذي ساد يف العالم اإلسالمي بعد القرن 12م(، وذاك التصنيف إىل الحقبة الحديثة، والتصنيف املقابل إىل حقبة ما بعد الحداثية.

لكن، إذا كان املغزى من التحقيب الزمني ملفهوم الخيال هو الوقوف عىل تحواّلت دالالته عرب الحقب املختلفة، فهل معنى ذلك 

أّن هناك حواجز إبستيمولوجية تحول دون اختالط آفاق الخيال والتخييل املتعّددة؟ أم هل أّن افرتاض الحقب التاريخية ال يعدو أن 

يكون مؤرًشا يفيد يف تتبع تطور مفهوم الخيال من دون أن يمنع وجود الخيال ما بعد الحدايث يف عمق الحقبة الوسيطة، أو القديمة، 

أو الحديثة؟

إّن الخيال يف وظيفته األساسية هو إحضار صورة اليشء يف غيابه، أو بلغة ابن سينا هو قدرته عىل "التشبيح والتمثيل")8)، وهو ما 

يعني أّن الصور الخيالية تجمع بني الوجود والعدم، و"هذه التخاييل هي أشياء ما موجودة، إذ كان وجودها يف الذهن، لكن ما ُيَتصور 

منها يف الوهم غري موجود خارج الذهن")9).

وإذا رصفنا النظر عن الوظيفة األساسية للخيال التي هي اإلحضار أثناء الغياب عن طريق التشبيح والتمثيل، وسعينا وراء التدقيق 

يف أنواع هذا اإلحضار والتشبيح، فإننا سنجدها تتوزع عىل عدة قًوى تصل عند بعض الفالسفة املسلمني، كابن سينا، إىل خمس حواس 

داخلية، لكّل منها وظيفة أو فعل خاص مختلف عن أفعال الحواس الداخلية األخرى، وأّن هذا االختالف يصل أحياًنا إىل حّد التعارض. 

وهذه الحواس هي:

ӵӵ قابل املشرتك  "الحس  أّن  ذلك  الحسية؛  الصور  إدراك  أي  بالقبول،  الحاسة  هذه  مهّمة  وتتمّثل  املشرتك،  الحس  أو  البنطازيا 

للصورة، ال حافظ. والقوة الخيالية حافظة ملا قبلت تلك، والسبب يف ذلك أّن الروح التي فيها الحس املشرتك إنما تثبت فيها الصورة 

املأخوذة من خارج منطبعة، ما دامت النسبة املذكورة بينها وبني املبص محفوظًة أو قريبَة العهد. فإذا غاب املبص انمحت الصورة عنها، 

ولم َتثُبت زماًنا يعتّد به")3)(.

8 أبو عيل الحسني بن سينا، الشفاء-الطبيعيات 6 النفس، جورج قنوايت وسعيد زايد )مرتجمان(، )القاهرة: الهيئة املصية العامة للكتاب، 1975(، ص 153.

9 أبو الوليد بن رشد، تفسري ما بعد الطبيعة، موريس بويج )محّقق(، ط 2 )بريوت: دار املرشق، 1973(، ص 687.

10 املرجع نفسه، ص 132.
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ӵӵ املصورة أو الخيال، ومهمة هذه الحاسة هي حفظ الصور الحسية وإدراكها، و"القوة الخيالية حافظة ملا قبلت تلك )...( وأّما الروح

التي فيها الخيال، فإّن الصورة تثبت فيها ولو بعد حني كثري")))(. و"عند سكون القوى العقلية، أو غفول الوهم، وعند اشتغال النفس 

النطقية عن مراعاة الخيال والوهم )...( تقَوى املصورة واملتخيلة عىل أفعالها الخاّصة حتى تتمّثل ما تورده من الصور محسوسًة")1)(.

ӵӵ املتخيلة أو املفكرة، ووظيفتها الفصل والتمييز، غري أننا نجد ابن سينا يف رسالة تأويل الرؤيا يعّدها "أرشف القوى العقلية" و"أحّقها

بأن تسّمى عقاًل")13(.

ӵӵ.)((("الوهمية، ووظيفتها أن "تدرك املعاين غري املحسوسة املوجود يف املحسوسات الجزئية

ӵӵ الحفظ )أو الذاكرة(، ومهمة هذه الحاسة إدراك أّن تلك الصورة هي ليشء سبق إدراكه يف املايض، وهي تختص بـ "حفظ ما تدركه

القوة الوهمية من املعاين غري املحسوسة يف املحسوسات الجزئية")5)(.

الصور،  )إحضار  واألفعال  والوظائف  والحفظ.. إلخ(  والتفكري،  والوهم،  والتخييل،  والتخيل،  )الخيال،  التعّدد يف األسماء  هذا 

وحفظها، وتمييزها، وتركيبها يف اليقظة والنوم، والرؤيا واإلعالم بالغيوب( يدل عىل شمولية تأثري الخيال واتساع مداه، وتعّدد أنحاء 

واألخالق  واملجتمع،  والفرد  والجسم،  والعقل  واالنفعال،  والفعل  والعقيدة،  والعلم  والعمل،  املعرفة  يف  تأثريه  يمارس  فهو  وجوده. 

والسياسة، والثقافة واآلداب، والفنون واألساطري، بل حتى يف العلوم، كما يمارس تأثريه يف العقالء والحمقى، والعباقرة واملجاذيب.

وال يمكن رّد الصاع بني مؤسستي العقل والخيال، أو بني تياري العقالنية والتخييلية، إىل رصاع بني نظامني معرفيني متقابلني فقط؛ 

أحدهما ِعلمي واقعي، واآلخر عرفاين صويف، أحدهما يكون مصدرًا للحرّية واإلبداع، واآلخر مصدرًا للقمع والتقليد. فقد يكون العقل 

والعقالنية مطيًة للتقليد، كما قد تكون التخييلية منبًعا للخصب الفكري واإلبداع الفني، والعكس صحيح أيًضا؛ أي أن يكون العقل، أو 

العقالنية، أداًة للحرّية واإلبداع واملغامرة، والتخييل والتوهيم منفًذا مبارًشا للشعوذة والسحر والطلسمات واألصوليات الظالمية. واآلن 

لُنلق نظرًة رسيعًة وغري متوازنة عىل معاين الخيال كما تجّلت يف الحقب التاريخية األربع املتعارف عليها يف العلوم التاريخية.

الخيال يف الحقبة اليونانية

نستطيع أن نقول إّن النسق الفلسفي لقوى الخيال وأفعاله ظهر مكتماًل لدى أرسطو، وأّن التاريخ من بعده لم يعمل سوى إضافة 

"رتوش" ُتضّخم جانًبا عىل حساب الجوانب األخرى. وقد نّظر أرسطو لهذا املفهوم يف ثالثة أعمال رئيسة، هي: كتاب النفس وكتاب 

ًة إدراكيًة معرفيًة. والكتاب الثاين، نظر إليه بوصفه أداًة  الحس واملحسوس وكتاب الشعر. الكتاب األول فحص الخيال بوصفه قوَّ

لخلق األحالم والرؤى واإللهامات والنبوءات وتفسريها. وأّما الكتاب الثالث، فنظر إليه بوصفه أداة املجازات واالستعارات التي هي 

منجم الخلق الشعري والفني بصفة عاّمة.

11 املرجع نفسه.

12 املرجع نفسه، ص 153.

13 انظر رسالة تأويل الرؤيا، محمد عبد املعيد خان )محقق(، يف:
Avicenna Commemoration Volume (Calcutta: India, 1956),p.277.

14 ابن سينا، الشفاء-النفس، ص 36 - 37.

15 املرجع نفسه.

https://www.google.com.qa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Iran+Society+(Calcutta,+India)%22
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الواقعية  املعرفية  املادة  تقّدم  التي  وللمفهوم. فهي  للفكرة  الخيالية مرشوًعا  الصورة  ُعّدت  النفس،  الكتاب األول، كتاب  يف 

التي يستند إليها املفهوم املجّرد. غري أّن الصورة الخيالية تتميز بعدم االستقرار والالنهائية، وال تصبح نهائيًة إال عندما تتحول إىل فكرة 

أو إىل مفهوم مجرد غري خاضع للزمن وللتعّدد والتغرّي. وإذا كانت الصورة الخيالية فكرًة أو مفهوًما بالقوة، فإنه ال معرفة وال مفهوم من 

دون خيال.

واألطروحة  والنبّوة.  والرؤية  الحلم  مسألتي  إىل  مقاالته  من  مقالتان  تتطّرق  واملحسوس،  الحس  كتاب  الثاين،  الكتاب  ويف 

األساسية التي تدافع عنهما املقالتان هي أنه كّلما تحرر الخيال من رقابة العقل والواقع، استطاع أن يكتسب طاقًة فّعالًة تستطيع تركيب 

صور جديدة وتحويلها إىل وقائع، بل تستطيع استباق الزمن والتنبؤ بما سيحصل يف املستقبل.

أّما يف الكتاب الثالث، وكتاب الشعر، فيعرض لنظرية املحاكاة وما يتصل بها من تشبيه ومجاز واستعارة. هنا، يصبح الخيال أداًة 

لتنويع دالالت األسماء واألشياء، واالنتقال من الداللة الحقيقية إىل الداللة املجازية. ومن هذه الجهة يكون للخيال مدخل يف الخطابة 

والسياسة والعقيدة، فتصبح له قدرة عىل التعبئة وحشد الجماهري حول فكرة أو عقيدة أو أيديولوجية.

الخيال يف الحقبة العربية اإلسالمية

تنوعت املدارس الفلسفية اإلسالمية من حيث النظر إىل ملكة الخيال "الغريبة والعجيبة". وحتى نقدم نظرًة جامعًة ملختلف املكونات 

املذهبية لنظرية الخيال اإلسالمية، اخرتنا أحد أواخر كبار الفالسفة املسلمني، هو صدر الدين الشريازي الذي تداخلت يف تركيب نظريته 

يف الخيال عنارص من النظرية األرسطية بأبعادها الثالثة املذكورة سابًقا، وعنارص من فلسفة السهروردي اإلرشاقية، وعنارص صوفية من 

ن مّما ييل: عرفان الشيخ األكرب محي الدين بن عريب. بعبارة أخرى، تجمع نظريته يف الخيال مزيًجا متناقض األطراف ُمكوَّ

أواّل: خيال ما قبل الحداثة ذي الطبيعة االنعكاسية، خيال الصور املنعكسة يف املرآة. ثانًيا: خيال فّعال؛ أي أداة تخييل املحسوسات 

وجعلها قابلة للرؤية والسمع إىل حّد يصبح الواقع فيها انعكاًسا للخيال، وقد تشعر الذات املتخيلة يف هذه العملية السحرية بأنها مالكة 

لزمام الواقع ال مطيعة لضوابطه الحتمية. ثالًثا: بتأثري من ابن عريب، سنجد الشريازي يقّسم الخيال إىل قسمني.

فالقسم األّول هو "الخيال املّتصل"؛ وهو الخيال الفردي السيكولوجي املعريف املتعّدد بتعّدد األفراد، ويتمّثل بمجموع الوظائف 

إىل  تتحول  أو خلقها وتهيئها ليك  تركيبها  أو  الصور  إّما لحفظ  ا يف غيابه،  تمثيليًّ اليشء إحضارًا  بها اإلنسان إلحضار صورة  يقوم  التي 

مفاهيم مجردة الستعمالها من العقل يف استدالالته املعرفية، أو الستخدامها يف الحّث عىل األفعال أو االبتعاد عنها.

وأّما القسم اآلخر، فهو "الخيال املنفصل"، أو عاَلم املثال، أو الربزخ؛ وهو الخيال املوضوعي الواحد الذي استلهمه من النصوص 

الدينية ومن األدبيات الغنوصية، وهو بمنزلة حرضة أو عاَلم ميتافيزيقي قائم بذاته، عالم منفصل عن اإلنسان وعن الوجود الطبيعي 

تقوم به أمثال وأعيان ثابتة هي عبارة عن صور األشياء الطبيعية أو حقائقها. وهذا الخيال املنفصل هو الذي يطّل إليه جميع األفراد 

من دون أن يكون ألحد منهم حّق امتالكه؛ إذ هو واحد وال يتعّدد. وأداة هذه اإلطاللة أو املطالعة هو "الخيال املتصل" املوجود فينا. 

وتتكّون األعيان الثابتة املوجودة يف عالم املثال من مادة خاصة ال هي جسمية وال روحية. وكّل هذه الخصال تجعل "الخيال املنفصل" 

يحظى باالستقالل عن العالم الواقعي وعن العالم العقيل؛ ما يقّربه يف الوقت نفسه من خيال الحداثة ومن خيال ما بعد الحداثة.
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عقليًة؛  ًة  قوَّ األقل  عىل  عّده  أو  والعقل،  الوهم  بني  توحيده  يف  سينا  ابن  آثار  الشريازي  اقتفى  "الخيالية"،  اجتهاداته  غمار  ويف 

فـ "الوهم كأنه عقل ساقط عن مرتبته")16)، بل إنه يذهب إىل أّن "القوة العقلية املتعّلقة بالخيال هو الوهم، كما أّن مدركاته هي املعاين 

الكّلية املضافة إىل صور الشخصيات الخيالية")17)، وأّن التوهم "ليس له ذات مغايرة للعقل، بل هو عبارة عن إضافة الذات العقلية 

إىل شخص جزيئ وتعلقها به وتدبريها له")18). وهذا ما جعله يحص أنواع اإلدراكات يف ثالثة أنواع، هي: الحس والخيال والعقل؛ حتى 

توازي أنواع العوالم الثالثة: عالم الكون والفساد، وعالم املثال الخيايل، وعالم العقل النوري)19).

ًة جوهريًة  وأفضت به هذه التعديالت الوظيفية وامليتافيزيقية ملفهوم الخيال، إىل إضفاء وضع أنطولوجي عليه، فعّده الشريازي "قوَّ

ا،  باطنيًة")20). وكانت غايته من وصف للخيال بـ "الجوهرية" هي إثبات "عالم ما بعد طبيعي خيايل"، وهذا العالم ليس جوهرًا طبيعيًّ

ا، وإنما هو جوهر خيايل بالقوة. وقد أجرى الشريازي هذه التغيريات الجذرية عىل طبيعة الخيال ووظائفه وعالقاته، من  وال جوهرًا عقليًّ

عالم "أحوال القرب وثوابه وعذابه، وأحوال الربزخ وبعث األجساد")21)؛ ما يعني أّن الدافع إلنشائه  أجل ربطه بعالم خاّص به، هو 

َمَشاهد عالم "ما بعد الدنيا" بعني  الثانية يف يوم الحساب؛ أي رؤية  النشأة  القرب، و"حياة"  املثاالت هو تفسري "حياة" ما بعد  لعالم 

باللغة البرشية كأنه يراها أمامه. وهكذا صار الخيال الذي كان عىل التخوم، ويف مجال اإلمكان والظن  ا  الخيال، ووصفها وصًفا حيًّ

والرأي والضالل والكذب يف الفلسفات املشائية، يف منطقة املاهية والرضورة والعلية، عندما أفرده بعامله املثايل الخاص به.

وال ريب يف أّن القول بـ "عالم ميتافيزيقي خيايل"؛ أي بنظام للخياالت، من شأنه أن يزاحم نفوذ العالم امليتافيزيقي العقيل 

الذي يمّثله نظام العقول املفارقة الضامن للوحدة والنظام والرتتيب التي يكون بها وجود املوجودات. بعبارة أخرى، بإثباته "صقًعا آخر، 

بمقوالته  له  عاّما  علًما  أي  للخيال؛  مستقلًة  أنطولوجيا  أقام  قد  الشريازي  يكون  املنفصل'")22)،  بـ 'الخيال  املسمى  املثال  عالم  وهو 

ومقوماته وأعراضه وعرفانه الرؤيوي الصوري. ولهذا "الصقع املثايل" وضع برزخي بني عاَلَمي العقل واملادة؛ مستقّل عنهما من دون أن 

يمنعه استقالله من أن يتأّثر بهما مًعا يف تكوينه وكائناته التي توجد فيه. فعالم املثال هو العالم الذي تسكن فيه الصور الخيالية واألرواح 

غري املرئية، إضافًة إىل أنه هو املكان "الطبيعي" لكّل الصور الخيالية.

ا وليس  وهكذا يصبح الخيال نفسه ضامًنا لوجود العالم الواقعي، وليس انعكاًسا أو ظالًّ للواقع فحسب. أي إّنه صار مبدًأ وجوديًّ

وظيفًة معرفيًة فقط. وبهذا النحو يكون الشريازي قد تابع القول املأثور عن الصوفية الذي يعّمم الحلم، ليصبح شاماًل لكّل ما نحياه وما 

ال نحياه. فكّل يشء هو حلم يف حلٍم، وخيال يف خياٍل، األمر الذي يجعل الشريازي قاب قوسني أو أدىن من حساسية رواد ما بعد الحداثة.

16 صدر الدين الشريازي، الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة، ج 3 )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 1999(، ص 362.

17 املرجع نفسه، ج 8، ص 216 - 217.

18 املرجع نفسه، ص 215 - 218.

19 املرجع نفسه، ج 3، ص 362. ونشري إىل أّن هناك نظرًة أخرى للعوالم الثالثة؛ وذلك من خالل القول: "اعلم أّن الله خلق الوجود ثالثة عوالم: دنيا وبرزًخا وأخرى )...( 

فخلق الله الجسم عن الدنيا، والنفس عن الربزخ، والروح عن اآلخرة )...( فإذا شاء الحّق تعاىل نقل النفس والروح إىل دار الربزخ أمات الجسم بواسطة ملك املوت وأعوانه، 

ثم ينشأ النفس يف الربزخ النشأة النفسانية الثانوية وتكون يف عاملها الربزخي، وكانت هي املشهور بحواسها ومشاعرها"، صدر الدين الشريازي، تفسري القرآن الكريم، ج 7 

)قم: بيدار، د.ت(، ص 343 - 344.

20 يقول الشريازي: "والعمدة إثبات أنها قوة جوهرية باطنية غري العقل، وغري الحس الظاهر"، املرجع نفسه، ج 8، ص 213.

21 املرجع نفسه، ج 8، ص 214.

22 املرجع نفسه، ج 1، ص 302.
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الخيال الحدايث

ظّل التصور األرسطي لنسق القوى الخيالية ووظائفها حارًضا يف الفلسفات إىل حدود القرن 17. وبعد ذلك، بدأت النظرة القدحية 

يف  صورًة  صارت  بل  للمايض،  شاحًبا  أو انعكاًسا  ضعيًفا،  إحساًسا  أو  "إدراًكا  الخيالية  الصورة  تعد  فلم  فشيًئا.  شيًئا  تختفي  الخيال  يف 

طريقها إىل التجريد والتعميم، أي يف طريقها إىل املفهوم". وقد ساهم يف هذا التطور عدد كثري من الفالسفة، وبخاصة إيمانويل كانط 

وإدراك  الصور  إدراك  بني  الفرق  عن  دافع  إذ  التطور؛  هذا  يف  برغسون  ساهم  كما  الخالص.  العقل  نقد  كتابه  يف   Immanuel Kant

ن من خياالت؛ أي إّن كّل ما يحيط بنا من أشياء هي عبارة عن صور  األشياء، ال يف الطبيعة، حيث استنتج من ذلك أّن العالم ُمكوَّ

خيالية. فاليشء خيال، واملادة مجموعة من الصور الخيالية، والوعي ال ينشأ عن اليشء.

ونجد صًدى لهذا التطور لدى سارتر الذي بعد أن انطلق من الفرضية الفينومينولوجية التي مفادها أّن اإلنسان كائن يف العالم، 

َعّد اإلنسان كائًنا يتمّثل العالم، ويتمّثل نفسه يف العالم. لذلك لم تُعد املطابقة مع املوضوع الخارجي هي معيار الحقيقة، بل أصبح املعيار 

هو التوافق مع التمّثالت الداخلية. وهكذا تّم االبتعاد عن الواقعية الساذجة نحو نوع من الواقعية التمثيلية التي تسمح لنا بأن نتصور 

أّن العالم الواقعي ال يوجد وإنما ُيصنع، وهذا الصنع يقَبل "رتوًشا" المتناهيًة. وبهذا النحو، صار الخيال من سياق الواقع، ال من سياق 

الفهم والتأويل، من سياق الخلق، ال من سياق التفسري.

الخيال ما بعد الحدايث

شّكل خيال "ما بعد الحداثيني" قطيعًة مع الخيال الحدايث وما قبل الحدايث. فالخيال ما بعد الحدايث، هو من جهة مضاد للخيال 

الحداثة  لخيال  مضاّد  ثانية  جهة  من  وهو  الواقعي.  الوجود  لظّل  العاكسة  املرآة  خيال  االنعكاسية،  الطبيعة  ذي  الحدايث  قبل  ما 

الخاّلق واملستقّل عن الواقع، خيال املصباح الذي ييضء الواقع.

ء  إّن خيال ما بعد الحداثة ليس مرآًة وال مصباًحا، فهو ال يكتفي بأن يضطلع بدور الوساطة بني الحواس والعقل، أو يدعي تبوُّ

مكان الصدارة يف نظام الكون، وإنما يكتفي بأن يقّدم نفسه بوصفه ذاًتا من دون موضوع، أو أنه ال يعدو أن يكون أشباًحا تعكس 

التقليد من دون  املحاكاة، وتقليد  بمنزلة محاكاة  إذن، هو  الحداثة،  بعد  ما  املرايا. خيال  أشباح، عرب سلسلة المتناهية من  أشباًحا يف 

اهتمام باملقلَّد؛ أي بوجود أصل وموضوع ينطلق منه التقليد واملحاكاة أو عدم وجود هذا األصل.

باختصار، الخيال ما بعد الحدايث خيال غنّي عن الواقع والعقل مًعا. فهو ال ُيعَنى بتربير وجوده وصدقيته خارًجا عن "ذاته"، 

بل إنه مكتٍف بنفسه، يرّبر نفسه بنفسه بوصفه "خيااًل يف خيال". وإّن مثل هذه الرؤية للخيال من شأنها أن تعطَي األسبقية للحكاية 

والراوية عىل الدراية واالستدالل، وأن تقّدم القول عىل الوجود، والتأويل عىل الربهان. وهذا ما سيضفي عىل الرؤية الخيالية للعالم 

طابع املرونة والسيولة؛ ما يجعلها قادرًة عىل تجاوز التقابالت التقليدية بني العقل والالعقل، بني الجسد والروح، بني العلة واملعلول، 

بني الظاهر والباطن، بني الربهان والتمثيل.

كان روالن بارت Roland Barthes يقول إّن طبيعة حضارة ما بعد الحداثة هي حضارة الصورة؛ أي حضارة الخيال. بيد أن وجود 

ا  الصور السينمائية والتلفزية واملعلوماتية )الحاسوبية(، وصور األدباء والرسامني وأصحاب الرؤى واألحالم الخارقة يقتيض عاملًا خاصًّ
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تشري فقط إىل  فالصور الخيالية يف نظر ما بعد الحداثة ال تحيل عىل أصل واقعي أو حقيقي، بل  بها، ال هو باملادي وال هو بالعقيل. 

نفسها يف حلقة دورية؛ أي ليست إاّل محاكاًة للمحاكاة ال أقّل وال أكرث.

وقد دفع ميشيل فوكو Michel Foucault هذا املوقف إىل مداه األقىص ليعلن عن موت الخيال باملعنى التقليدي، أي باملعنى الذي 

يكون فيه الخيال هو املصدر الوحيد لإلبداع؛ إذ إّن اإلبداع يف نظره هو عملية استنساخ متكررة لنسخة ال موضوع لها وال أصل. ويقتفي 

ا Mimic لاليشء، إنه تقليد لتقليد التقليد. وبهذا  جاك دريدا Jacques Derrida املعنى نفسه ليؤّكد أّن اإلبداع ليس إاّل تقليًدا إيمائيًّ

النحو لم يُعد الخيال انعكاًسا لنور أصيل يفيض من الشمس، كما كان يقول أفالطون، أو مصباًحا مضيًئا كما كانت تدعي النزعتان اإلنسية 

والوجودية، بل صار بمنزلة انعكاسات متبادلًة دورًا، وكأّن األمر يتعلق بكهف دائري ميلء بمرايا ذات أحجام وأشكال ووظائف مختلفة.

نحن إذن يف عالم أشباح ال تاريخ لها وال أبعاد، وليس لها ال ماٍض وال حارض، ال بداية وال نهاية. ويف هذا املناخ ما بعد الحدايث 

الواقعية، بني الحقيقة والخطأ، بني الظاهر والباطن، بني  لم يُعد من املمكن الجزم إن كان ثّمة فرٌق بني الصورة الخيالية والصورة 

النموذج والنسخة.

خامتة

كان الخيال منذ أن بدأ التنظري له زمن أرسطو يمتاز بالحرية. وبعد مروره بحقب مختلفة ومتقابلة، ُكّرست حريته حتى أنه كاد 

يصبح مستقاًل بذاته، حيث صار يقتات من ذاته، يقتات من "سوق الصور الخيالية".

بالعقل  وحيًنا  النظري  بالعقل  حيًنا  ملتبس  فهو  التباسه؛  جاء  هنا  من  التوسط،  طبيعته  من  الخيال  أّن  إنكار  يمكن  ال  أجل، 

العميل، حيًنا بالحس واإلرادة وحيًنا آخر بالغيب والجرب، تارًة يكون موضوًعا لغريه، وأخرى محرًّكا له. عالوًة عىل وجوده اإلضايف البيني، 

بني الجسمي والعقيل، بني النظري والعميل، بني الحيّس والغيبي، بني الرؤيوي واإلدرايك، بني املنفعل والفّعال، باختصار بني الوجود 

والعدم.. إلخ، وهو ما أّهله ليك يقوم باالنفصال عن الذات وعن العالم، مشّكاًل بنفسه سوًقا حّرًة عاّمًة للصور الخيالية، يمكن ألّي 

شخص أن يمّد إليها عينيه أو يديه فيتسوق منها ما يشاء، إّما لكتابة رواية أو قصيدة، أو لصوغ مرشوع فكرة علمية، أو لبناء حلم سيايس، 

أو لتشبيح فكرة طائرة يف لوحة أو قطعة موسيقية، من دون أن تعرف سوق الخياالت أّي نقص طرأ عليها، فهي غنّية دائًما بعجائب 

ا وكيًفا، وال عهد لنا بها. الخيال وغرائبه من الصور اإلبداعية التي ال حص لها كمًّ

عىل  القدرة  صاحبها  تخّول  فإنها  والحكايات،  والتشبيهات  واالستعارات  األساطري  ألوان  بشّتى  ممتلئة  الخيال  سوق  أّن  وبما 

والعلماء  والفنانني  األدباء  من  املبدعني  إىل  بالنسبة  بل  فحسب،  املعسول  للكذب  املحّب  الجمهور  إىل  بالنسبة  ال  والتبليغ،  التواصل 

والسياسيني أيًضا. وال يمكن تفسري قدرته الخارقة عىل اإلقناع والتعبئة لكونه ينأى بنفسه عن الحّق والربهان واالكتفاء فقط بما يشبه 

الحّق أو يضاده، بل لكونه أيًضا يوقظ يف اإلنسان طاقة الحلم والرؤيا التي تقفز عن الزمان لرتسم أشباَح مدٍن فاضلة ُتدغدغ األمل يف 

إخراج الحلم من القوة إىل الفعل.

من هنا، ال نستغرب إن لم يطاوع الخيال حدود التحقيب دائًما. فهو عاشق َوِلٌه للحرية، سواء كان ذلك إزاء مقتضيات الزمن أو رضورات 

العقل، أو حتميات الواقع. وهذا ما يفرّس أّن "املا قبل" يتداخل مع "املا بعد" يف صلب الخيال، مما يغرقه يف املفارقة التي تزيده سحرًا عىل سحر.

عبد األحد السبتي: الكلمة لألستاذ إسماعيل ناشف.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfl6WbwbXKAhULWBoKHTB6AaMQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMichel_Foucault&usg=AFQjCNHz0aZ1mpslzfHeJv5rWTrBI8dBWw&bvm=bv.112064104,d.d2s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirk6KIwrXKAhUFDg8KHYg2BX4QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJacques_Derrida&usg=AFQjCNHP7A34uHSXWsJFC2kc5s-brkJVDw&bvm=bv.112064104,d.d2s
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إسمعيل ناشف

الرتكيب الزمني لظواهر البحث 

يف الحقيقة، إّن الفكرة األساسية التي أريد أن أطرحها أَتت من إنجازي لثالث دراسات، وكنت قد واجهت فيها مبارشًة قضية 

التحقيب وقضية الزمن. كان بحثي األول دراسًة لتاريخ املجتمع االعتقايل يف فلسطني، أو تاريخ االعتقال السيايس يف فلسطني الذي فيه 

حاولت أن أكتب تاريخ مجموعة املعتقلني الفلسطينية داخل السجون اإلرسائيلية، وحاولت من خالله االعتماد عىل التاريخ الشفوي، 

أساًسا، وبعض األرشيفات. وحاولت أن أكتب التاريخ خالل الفرتة 1967 - 1993؛ من احتالل إرسائيل للضفة وغزة إىل فرتة أوسلو.

1948 إىل الوقت الراهن. وحاولت فيه أن أبحث  أّما البحث الثاين، فهو دراسة لتاريخ األشكال األدبية بفلسطني بدايًة من عام 

بالحياة  ارتباًطا  أكرث  الفلسطيني،  السياق  يف  الشعرية،  األشكال  إىل  تميل  التي  األنواع  هذه  كانت  وإن  األدبية،  األنواع  بني  العالقة 

االجتماعية من القصة القصرية والرواية.. إلخ، وحاولت التأريخ لهذه القضايا.

واألمر اآلخر الذي حاولت أن أعتمد عليه اليوم يف مداخلتي هو دراسة تاريخ األشكال الفنية البصية عرب تاريخ فلسطني، وتحديًدا 

من وسط القرن التاسع عرش إىل حّد اآلن. فاعتمادي هو عىل هذه املادة اإلمربيقية التي اشتغلت بها، ومن األسئلة املبارشة التي واجهتها: 

كيف أعمل كتابًة تاريخيًة وهي يف الوقت نفسه تواجه إشكاالت أساسيًة. واإلشكال األسايس الذي واجهته أننا عندنا عدة أنواع من 

الزمن؛ ومثلما رأينا اليوم صباًحا، هناك أشكال مختلفة للزمن وأشكال تعبرٍي مختلٍف لكّل زمن والتحقيب هو تصنيف زمني ما. أنا، عىل 

نحٍو واٍع، أريد أن أختار نوًعا محدًدا من الزمن، ولست أريد أن أتحدث عن كل أنواع الزمن. وبدايًة، أريد أن أختار نوًعا من الزمن الذي 

هو جزء من بداية تشكيل الظاهرة، بمعنى أّنني ال أريد أن أسأل: "ما هذا؟" مثاًل.

وللتوضيح، فإيّن أقدر أن أسأل عن هذا اليشء الذي بيدي: "ما هذا؟" والجواب سيكون هو "قلم" أو "قلم حرب". وهذا ال يكفي ألّن 

هذا القلم محسوب عىل تاريخ معنّي. والذي ُيفرتض أن نرجع إىل تاريخه، هو الذي كان عبارة عن حرب سائل ودواة وريشة، وكان يف عالقة 

الشكل من ناحية وظائفية تناقضات معينة، أّدت إىل تطوره إىل شكل القلم. والقلم يحتوي الدواة ويحتوي السائل ويحتوي الريشة، ولكن 

يحتويها بصفته "قلًما" وليس بصفته سائاًل ودواًة وريشًة. وقد جاءت الفكرة من القرن التاسع عرش من جهة ماركس. فاإلنسان يحتوي 

الشكل الذي قبله، ولكنه يحتويه بتطوير الشكل. فأنا أريد أن أتناول الزمن كمحور تشكيل بمعنى أّن الزمن هو عبارة، بالنسبة إىل املنظور 

الذي أريد أن أطرحه، عن نوع من ]Objectified labor[. يعني أننا ال نستطيع التطلع إىل الزمن بشكل مجّرد فقط، بل إّن الزمن يأخذ صفة 

سلسلة من األحداث التي يكون فيها من خالل العمل؛ أي إّنه يأخذ شكل الزمن ليس بوصفه شيًئا مجّرًدا، باملعنى الذي حاول أن يقرتحه 

الحداثيون يف القرن التاسع عرش، بمعنى أن يكون الزمن بمنزلة نفٍق ممتّد إىل األمام وكل حدث يوجد فيه.

التحقيب  عىل  االقتصار  من  املعريف  السؤال  أنقل  أن  أريد  هذا؟"،  يعمل  السؤال: "كيف  بطرح  أقوم  ليك  الرجوع  هنا  أحاول  أنا 

يتطّلب فحص  يعمل هذا؟"  السؤال "كيف  أّن طرح  وأّدعي  يعمل هذا؟"،  السؤال: "كيف  إىل  ما هذا؟"،  "مّم/  والسؤال:  فحسب، 

.]Objectified[ الشكل بوصفه تعبريًا عن سلسلة من األحداث التي سمّيتها "عماًل" وهو

املعتقلني  مجتمع  أو  االعتقايل  املجتمع  موضوع  يف  به  اشتغلت  الذي  البحث  من  مثااًل:  فسأذكر  الشكل،  بتشّيؤ  يتعّلق  ما  ويف 

للضفة وغزة  بدأ االحتالل  ملّا   ،1967 أّنه عام  السياسيني يف فلسطني. وأحد األمور األساسية، مثاًل: كيف يمكن وضع تحقيب مفاده 
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خ لها عادًة يف األدبيات، كان يف فرتات حصل فيها املجتمع  ا من الناس؟ فأحد األشياء التي ُيؤرَّ بدأت حمالت اعتقالية ألعداد كثرية جدًّ

االعتقايل عىل حقوق معّينة؛ من ذلك مثاًل الزيادة يف كمية األكل، ومن ثّم سنفرتض أنه ُيؤّرخ عىل النحو اآليت: عام 1972، صار إرضاب 

عن الطعام، ويف عقب اإلرضاب عن الطعام حصل األرسى عىل إضافة حّبة بندورة بالنسبة إىل كّل أسري، وهذا مدّون يف الوثائق التابعة 

لحركة األرسى. ويمكنني أن أكتب التاريخ بناًء عىل هذه املحطة املتمّثلة بحصول السجناء عىل حبة بندورة، أو عىل قلم حرب. ولكن يف 

حالة كتابتي التاريخ عىل هذا النحو، فإيّن أكون قد كتبته بطريقة جزئّية ال تمتُّ بصلة إىل البناء الداخيل لهذا املجتمع.

سأسأل سؤااًل مختلًفا: "كيف كان يتّم األكل؟"، وهو سؤال يعني وجود فرق يف النظر إىل فعل األكل يف حّد ذاته، مقارنًة بالتاريخ 

املؤسسايت الذي ينبثق من النظر يف الوثيقة التي هي املفاوضات بني القيادة التابعة لألرسى وإدارة السجن والصليب األحمر )كان فضاء 

ا عىل فضاء النص(، لكّن فضاء النص ما كان له عالقة بالجسد الجمعي املادي الذي كان منفصاًل عنه. والسؤال هو:  ا مبنيًّ الصاع حقوقيًّ

"ملاذا يقعد األسري داخل السجن ويقوم بتناول حبة البندورة؟"، "أهذا التاريخ هو جزء من عملية تشّكل جزء من عملية مقاومته أم أّن 

ا، هو:  هذا لم ُيكتب يف النص التأريخي؟ فهذه النقطة، إذن، أساسية. ثّم إّن السؤال األسايس الذي أريد أن أطرحه بوصفه سؤااًل منهجيًّ

"ما هي أبعاد األحداث التاريخية التي أفقدها يف الحالة التي أسأل فيها سؤااًل عن الزمن، أو أستخدم مفهوم الزمان الذي هو خارجي 

ا من تركيبها الداخيل؟". بالنسبة إىل الظاهرة وليس جزًءا أساسيًّ

ُأنهي مداخلتي متعّلق بـ "املراهقة". ففي جيل املراهقة مثاًل، لدينا يف التجربة الداخلية لإلنسان املراهق  املثال األخري الذي به 

خمسة مستويات من الزمن عىل األقل، وأربعة أنواع أو خمسة من الزمن ذات عالقة بالزمن العاّم بالنسبة إىل الجميع. فللمراهق زمن 

بيولوجي داخيل يف جسمه، وله زمن نفساين داخيل، وزمن يتبع العائلة التي يعيش فيها، وزمن يتبع املجتمع أو البيئة. وكّل هذه األمور 

تتجّمع يف لحظة معّينة؛ حتى يصري السؤال: "أال يمكن أن يجعلنا الزمن الداخيل الذي له نوع محّدد من الظواهر نقوم بمقاربة أفضل 

ا نفرضه عىل الظاهرة بوصفنا باحثني؟"، وشكرًا. ا خارجيًّ كثريًا - من الناحية املعرفية - من التحقيب نفسه الذي اعتدناه تصنيًفا زمنيًّ

عبد األحد السبتي: شكرًا أستاذ إسماعيل، املهّم هنا االنتقال من املسائل العامة إىل موضوع جزيئ، وإىل نوع من الظاهراتية أو 

الزمن املعيش. عىل العموم، ستثري األفكار النقاش. أنتقل إىل األستاذ مولدي األحمر.

مولدي األحمر

التحقيب تفاوض غري متكافئ يف متثّل الزمن

كلمة عن عالقتي باملوضوع

التحقيب  فعل  كان  إذا  إال  ا  سوسيولوجيًّ سؤااًل  املؤرخون  إليه  يسنده  الذي  باملفهوم  "التحقيب"  سؤال  ُيعّد  ال  األمر،  حقيقة  يف 

واملغاربة  التونسيني  املؤرخني  من  يل  زمالء  مّني  طلب  حينما  مصادفًة  السؤال  هذا  إىل  جئت  لقد  والتحقيق.  النظر  موضوع  هو  ذاته 

أن أعّلق - من وجهة نظر سوسيولوجية - عىل طريقتهم يف طرح سؤال التحقيب والنظر يف أدوات إجابتهم عليه، وقد كان ذلك يف تونس 

منذ عّدة سنوات يف إطار عمل أكاديمي مشرتك.
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مسألة متثّل الزمن

املسلمني  أو  العرب  أو  املصيني  أو  التونسيني  نحن  بنا  ا  خاصًّ سؤااًل  ليس  التحقيب  سؤال  أّن  إىل  السياق  هذا  يف  أشري  أن  أوّد 

بحسب مستويات املشاهدة. ففي أفريقيا وآسيا وأوروبا واألمريكيتني يطرحون أيًضا القضية نفسها، ولكّن الرتكيز فيها يجري يف سياقات 

داخلية متنوعة، وأحياًنا انطالًقا من مرجعيات هوياتية مختلفة. ففي أفريقيا وأمريكا الالتينية مثاًل، هناك سؤال حول مضمون الحقبة 

ما قبل االستعمارية الذي يظهر يف كتابات املستعمر الكالسيكية كحقبة ال تاريخية يتحّدد زمنها مرًة واحدًة يف حقبة واحدة هي حدث 

االستعمار. ويف العالم العريب واإلسالمي لدينا مشكالت من نوع آخر، من بينها مثاًل: هل يعّد "العص الجاهيل"، وهو تمّثل دينّي لزمن 

الجزيرة، سابق للنبوة، حقبًة باملفهوم التاريخي لهذه الكلمة؟ وهل لدينا عص وسيط والحال أّن املفهوم نشأ لتمّثل الزمن األورويب كما 

حّقب له املؤرخون األوروبيون؟

هناك يف الواقع حوار عميق وشّيق بني املؤرخني، واسمحوا يل بالقول، إنه ربما ال يعيه دائًما وبوضوح جميع املشتغلني بالتأريخ 

الذين قرأت لهم. وموضوع هذا الحوار هو تمّثل الزمن. أّما املدار األول للحوار، فهو يتمّثل بالهواجس التالية:

هل الزمن يسري )إن كان يسري فعاًل( وفق خط تطوري يف شكل سهم؟ يعني هل يمكن االستحمام يف الزمن نفسه مرتني؟ هل 

يتحرك الزمن وفق خط دائري؟ هل هو، مثاًل، عود عىل بدء؟ هل يرسي عىل نحٍو عشوايئ؟ أي هل صحيح أّن الدهر "حال بحال" كما 

تقول إحدى األغاين التونسية؟ هل هو خّطي - ديالكتييك - دائري يف الوقت نفسه بمعنى أنه قائم عىل تصور تركيبي محرتف؟

وأّما املدار الثاين للحوار، فله عالقة بمنهجية التحقيب ذاتها، وهو يتمّثل بما ييل:

أنحّقب وفق الحدث أم وفق خصائص البنى الدفينة املوّلدة الحتماالت الحدث؟ وكيف يكون التحقيب إن كان وفق الحدث 

والخصائص يف آٍن واحد؟ أهو محور الزمن األفراد أم الجماعات أم محورهما مًعا؟ يف الحالتني األخريتني، أنؤرخ لتعاقب امللوك مثاًل أم 

لتعاقب أنماط اإلنتاج؟ أنؤرخ لفعل الفرد أو الجماعة بوصفهما صانعني ومفرسين للحدث أم للبنية بوصفها، عىل العكس من ذلك، هي 

التي تفرس فعل األفراد واملجموعات؟ لقد كان هذا األمر مشكلًة من مشكالت فرناند برودال Fernand Braudel مؤرخ الزمن الطويل، 

وقد اختاره ليحارض فيه يوم احتفل بدخوله عضًوا جديًدا إىل "الكوليج دو فرانس".

بطبيعة الحال، كّل توغل واٍع يف خيار من هذه الخيارات يوّلد حزمًة من األسئلة تتعلق بتمّثل الزمن التاريخي يف حّد ذاته. فمثاًل، 

هل أّن الزمن هو زمن الفعل الذي هو وليد عمٍل ووعٍي بالنسبة إىل األفراد واملجموعات بذاتهم وبزمنهم؟ أم هل أّن الزمن ال يكون إال 

ا ومن إنتاج التميش املنهجي ملحرتيف كتابة التاريخ؟ نظريًّ

الزمن الداخيل والزمني الخارجي

هذا من منظور داخيل للزمن، إن كان له داخل. واملراد بالزمن الداخيل هو الوعي الذي يتعلق بزمني الحدث والبنية يف إطار حّيز 

الوعي بالذات، املتجذر يف زمن تجربة اجتماعية بعينها تجري يف إطار بيئتها الثقافية والجغرافية الخاصة )إمكان الحديث، مثاًل، عن زمن 

قطرّي، أو تونيس، أو لبناين، أو عن زمن إقليمي كزمن الجزيرة العربية عىل سبيل املثال، أو حتى حضاري مثل زمن العرب أو املسلمني(.



275

ندوة أسطور التحقيب يف التاريخ العريب اإلسالمي

لكن الوعي بالزمن وتحقيبه ال يمكن أن يجري من منظور داخيل فحسب، وقد انتبه ابن خلدون إىل ذلك ملّا وضع لكتابه عنوان 

كتاب العرب وديوان املبتدأ والخرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب. ففي هذا السياق، يوجد 

تقاطع بني الزمن الداخيل، إن صح التعبري، والزمن الخارجي.

تكمن القضية برّمتها يف تمّثل مضمون تقاطعات هذين الزمنني اللذين ُتعرّب عنهما يف عنوان كتاب ابن خلدون كلمة "عارصهم". 

ا، بما فيه جهد معهد الدوحة الناشئ، يتمّثل بأن نعمل عىل النجاح يف معارصة غرينا. ومعنى ذلك أن  وكما هو معلوم، فإّن جهدنا حاليًّ

نتموقع يف زمن يشملنا مع غرينا.

يوجد، إذن، نوعان من التحقيب يف داخلهما أنواع أخرى عديدة من سُبل تمّثل الزمن وتحقيبه ومناهجه. أحدهما داخيل باملعنى 

"تونس  سماه  وقد  كتبه  ألحد  هنية  الحميد  عبد  وضعه  الذي  العنوان  مثاًل  نفهم  أن  يمكن  املعنى  هذا  خالل  ومن  إليه،  أرشنا  الذي 

العلوي - الرشيفي،  املغرب  إىل  بالنسبة  األمر  وكذا  عثمانية.  أنها  عىل  بة  ُمحقَّ لتونس  الداخيل  الزمن  من  "قطعة"  توجد  إذ  العثمانية"؛ 

وبالنسبة إىل ليبيا القرمانلية، ومص اململوكية، وهكذا.

تتعلق  التحقيبي، وهي  إّن مدار هذه الحقب سيايس، لكّن يف داخل كّل واحدة منها حقًبا أخرى تتجاوزها وال تخضع ملنطقها 

بأنشطة وأفعال وأحداث فردية و/أو جماعية موضوعها إنتاج معاٍن أخرى للوجود وللحياة. فنجد مثاًل عنوان كتاب من قبيل "مغرب 

املتصوفة"؛ ذلك أّن الزمن لم يُعد زمن "حدث سيايس" أو زمن "بنية" بحسب املفهوم املاركيس أو حتى األنرثوبولوجي، بل زمن نمط من 

الحياة التعبدية لفئة خاصة من املغاربة يعطي معناه لفضاء أشمل من العالقات والصاعات التي تجري يف حّيز زمني غامض الحدود.

التحقيب،  التوافقات فإّن هذا  التحقيب هو، أساًسا، تمّثل زمني لنشاط مجموعات برشية تشّقها الصاعات وتجمعها  أّن  وبما 

سواء كان من فعل الفاعلني يف حّد ذاتهم أو من فعل املؤرخني، يبقى دائًما غري مستقّل عن تلك الصاعات. ولذلك يقول بعضهم إّن 

التاريخ يكتبه املنتصون سواء تعّلق األمر بالزمن الداخيل أو بالزمن الخارجي وتقاطعاته.

داخل التحقيب الداخيل، إذن، رصاع عىل تمّثل الزمن. وهذا الصاع ال يخلو من التفاوض الذي هو فعل تباديل بامتياز. لذلك 

عىل  )تفاوض  وتفاوض  رصاع  صريورة  كان  العثمانيني  زمن  أّن  بما  لكن  عثمانية.  غري  أخرى  أزمنة  العثمانية"  "تونس  زمن  يف  توجد 

انتهت  فقد  للدولة(،  اإلدارية  املنظومة  زمن  يف  إدخالها  عرب  والقبلية  القروية  للمجموعات  املحيّل  الزمن  صنع  عىل  وتفاوض  الرشعية، 

العثمانيون  للزمن، ومن ثمَّ صنع  أيًضا منِتج  - اجتماعي - حريب ومعريف  لنفسها كمحور سيايس  العثمانية  الدولة  هذه الصريورة بفرض 

لها املؤرخون الحًقا - أداتهم يف ذلك )قبل أن ُتطور مناهج كتابة التاريخ  )و"العثمانيون"، يف الحقيقة، كلمة غامضة( حقبًة زمنيًة تمثَّ

الحديثة Subalten Studies( أرشيف الدولة - عىل أنها مساحة زمنية مميزة من الزمن الداخيل التونيس يمكن اعتمادها وحدَة تحقيٍب.

العثماين يف  إّن الزمن  العثماين الخارجي إىل زمن داخيل. ويف هذا السياق نقول  ويف مناطق أخرى من املرشق لم يتحول الزمن 

تبادلية غري متكافئة عىل  الحدث وفْرض عالقة  لذاته، كتاريخ - حقبة، عرْب خلق  املثال، قد أسس  الجزائر وليبيا وتونس، عىل سبيل 

األزمنة املحّلية األخرى. فلقد أّرخ لزمنه عرب إدخال جميع األزمنة املحّلية يف دينامية زمنه الخاصة املركزية، ولم يبَق للمؤرخني، أحفاد 

هذا الزمن، سوى تحديد مالمح هذه الحقبة واتخاذها وحدَة فصٍل زمني ملا كان قبلها وما صار بعدها.

لكن، كما ذكرنا سابًقا، هناك أيًضا زمن خارجي - داخيل، إن صح التعبري؛ أي زمن معارصة. ومن ثّم نتساءل: كيف ُيصنع زمن 

املعارصة؟ وما مضمونه؟
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قبل أن نتقدم يف رشح الفكرة، سأورد بطريقة كاريكاتورية "نكتة" تونسية ذات نفس جاحظي كنت قد رويتها يف السابق للمؤرخني 

تحّف  التي  القضايا  أهّم  من  قسم  تمّثل  عىل  ستساعدنا  أنها  أظن  أنجزوها،  التي  التحقيب  ورقات  عىل  التعليق  مني  طلبوا  الذين 

بعملية التحقيب.

تقول النكتة يف صيغتها التي سمعتها أّن فالًحا ماكرًا استدعى يوًما أحد معارفه من الفالحني وذبح له ديًكا قّدم له به طعاما شهّيا. 

ا لعالقته بصاحبه.  ففرح الرجل كثريًا بهذه الضيافة واستبرش بها خريًا. لكّن الفاّلح املاكر استغل الحدث ليصنع عىل أساسه تمّثال زمنيًّ

فمنذ ذلك اليوم أصبح يقول له إّن ذلك الحدث وقع قبل أن ُيذبح الديك أو بعده. وتوجد بقيَّة مفيدة للنكتة سأحيكها بعد قليل. لكّن 

األمر املهّم اآلن هو أنه عىل الرغم من أّن هذه النكتة تتحدث عن حالة ميكروسكوبية نموذجية للتحقيب وال يجوز نقلها بسهولة إىل 

املستوى املاكروسوسيولوجي، فإّن فائدتها تكمن يف أنها تثري موضوع العالقة بني الحدث وعملية التحقيب عىل أساس الفعل ومبدأ 

التبادل اللذين يشّكالن أساس تمّثل الزمن.

يف هذه النكتة يوجد زمن األنا واآلخر بمفهومهما السيكولوجي الضّيق وحتى السيايس األرحب، ويوجد الحدث الذي يندرج يف 

إطار تفاعل األنا مع هذا اآلخر. وتوجد الرابطة االجتماعية التي تنشأ أو تتواصل بني الطرفني، والتي يشّكل التبادل موضوعها الرئيس، 

تتأّكد، انطالًقا من  أو  التي تتشكل،  الطرفني  العالقة من هيمنة مادية و/أو رمزية، وتوجد هوّية  ويوجد ما يمكن أن يتولد من هذه 

لزمن  تحقيبي  تقسيم  أساس  العالقة عىل  زمن هذه  لتمّثل  عفوّية  وتوجد كذلك محاولة غري  العالقة،  عليها هذه  تقوم  التي  األسس 

يلّف االثنني.

عندما يطرح العرب يف الوقت الراهن موضوع التحقيب محاولني إيجاد تمّثل زمني لتاريخ خاّص بهم، إنما هم تقريًبا يف وضعية 

الفالح الذي استشعر خطر التحقيب لزمنه عىل أساس حدث وليمة الديك. بمعنى أّن عملية التحقيب ليست عمليًة منهجيًة فحسب، 

بل هي، أساًسا، عملية تمثُّل لعالقة باآلخر سواء عىل مستوى الداخل أو الخارج. وهذه العالقة قائمة عىل القدرة عىل إنجاز الفعل وتوليد 

معناه األخالقي الذي يؤسس زمن تلك العالقة وُيحّقبها.

وخالل الستة أو السبعة قرون األخرية كان التبادل الحضاري الذي يجري بني العرب واآلخر غري متكافئ، وكان اآلخر ُيدخلهم 

ا مفهوم الحداثة، وهو مفهوم تاريخي أورويب، وحدة ذهنية  يف دينامية زمنه املوسوم بـ "الحداثية". وإّن أغلب العرب يستخدمون حاليًّ

تحقيبية، عىل أّنهم لم يذهبوا إىل وليمة الديك كما كانت حال الفالح الضيف يف النكتة. بل إّن صاحب الوليمة هو الذي جاء إليهم 

يف عقر دارهم، وذبح لنفسه ديًكا من عندهم، وصنع بذلك لنفسه زمًنا موضوعه العرب. ولذلك، فإّن حقبة االستعمار إنما هي من عند 

واملؤرخون  املهيمن عليه،  ا يف زمن اآلخر من موقع  لدخولنا ذهنيًّ نفسها كعنوان  أسماء األشهر  نستعمل  بمدة  قبلها  بدأنا  وقد  أنفسنا، 

العريب  تاريخنا  يماثلها يف  البحث عّما  الوسيط والحديث، محاولني  الوسيط وما قبل  العص  ا يف مجملهم بحقب  املغاربة يؤرخون حاليًّ

اإلسالمي. واآلن إليكم بقيَّة النكتة:

يف الحقيقة توجد نهايتان لتلك النكتة. األوىل يتحرر فيها الفالح من زمن جاره ويبقى مكتفًيا بزمنه منغلًقا عىل حاله، فهي تقول 

إّن الفاّلح الثاين استدرج مضّيفه السابق إىل بيته وذبح له ديًكا، ويف نهاية املأدبة وّدعه قائاًل له من اآلن "ال بعد الديك وال قبله". أّما 

النهاية الثانية، فهي أكرث تعقيًدا؛ إذ تقول إّن الفاّلح الثاين استدرج مضيفه إىل بيته وذبح له خروًفا. وبعد املأدبة قال له موّدًعا "منذ اآلن 

نُعّد بالخروف". ومن الناحية األنرثوبولوجية، تليق هذه النهاية بمارسيل موس. ولكنها من ناحية املوضوع الذي يشغلنا تعني أّن التمّثل 
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الفعل وزمنه  املشارك يف صناعة  الشامل من موقع  الزمن  التموقع يف  ا - عرب  إمكان ذلك عمليًّ - يف حال  الذايت يؤّسس  للزمن  األصيل 

ووحداته التحقيبية. فذلك هو رشط التحرر من وحدات التحقيب التي يفرزها زمن اآلخر املهيمن.

عبد األحد السبتي: كان باإلمكان بناء كّل هذه املداخلة عىل "النكتة"، وكانت املسألة ستكون ممّيزة. لدّي تعقيب بسيط بشأن 

"تفجري" مسألة الزمن إىل ما قبل بروديل. فربوديل اعتمد عىل نص جورج كولوفتش George Kolovitz تعّدد األزمنة االجتماعية نحو 

عرشين زمن. األستاذ مولدي سار عىل النهج نفسه. الكلمة لألستاذ محمد بلبول.

محمد بلبول

اللغة: من الحقبة إىل الحالة

التاريخ ويف  التحقيب غاية منهجية. نلحظ هذا يف  الزمن تتوخى  التي تنظر إىل موضوعاتها ضمن إطار  العلوم  أّن  وقر االعتقاد 

منطقها  فهم  يتيح  محدد،  زمني  إطار  تحديد  مواضعة  خارج  الوقائع  تمّثل  يصعب  حيث  والسياسة،  والقانون  األفكار  ودراسة  األدب 

د مجااًل زمنًيا يوجه وقائَعه  ُتَحدَّ التسلسيل. بمعنى آخر، ال نمسك بالظاهرة يف مجاالت كهذه إال كواقع محكوم بمنطق الحقبة التي 

حدٌث مهيمٌن وبارز َيُجبُّ ما قبله. هل يرسي هذا عىل اللغة؟ يجوز إىل حد ما أن نحدد خصائص لغة ما ضمن تحقيب تاريخي، فنتحدث 

مثاًل عن عربية ما قبل اإلسالم أو عن العربية الحديثة، معتمدين يف ذلك عىل مجموعة نصوص، ومستندين إىل معارف موزعة عىل 

مجاالت تخصصية متنوعة، مثل املعجمية واألسلوبية والبالغة، وتاريخ األفكار مّما سيتيح املساهمة يف كتابة التاريخ الشامل ألّمة من 

األمم. وغني عن البيان أّن هذا الرضب من الدراسات يندرج ضمن ما يسّمى بالدراسة الفيلولوجية التي عرفت أوج تطّورها يف القرن 

التاسع عرش، حني ارتبطت بالنحو التاريخي املقارن وبالدراسة النقدية للنصوص، الستخراج املعلومات الكفيلة بإضاءة الحقبة التاريخية 

التي كتبت فيها، أو الحقب التي تحيل إليها هذه النصوص.

لكّن التقّدم الذي عرفته اللسانيات، منذ نهاية القرن التاسع عرش، إذ لم تعد اللغة مطية للحديث عن أّي يشء وكّل يشء، جعل 

الحديث عن الحقبة أو التحقيب، بوصفه تحييزًا يف فضاء الزمن باملعنى املتداول عند املؤّرخني، أمرًا يفتقد للدقة املبتغاة، والتي يصبو 

إليها كل خطاب يحمل يف ثناياه مزاعم علماوية مثل الخطاب اللساين.

استقر رأي مؤّرخي الدراسات اللغوية عىل أّن الفيلولوجيا تطّورت يف القرن التاسع عرش لتؤرّش مليالد الدراسة العلمية للغة. وهو 

زعم صحيح إن نحن أسندنا للفظ علم ومشتقاته الوصفية املعنى نفسه املستفاد من األدبيات الوضعانية التي ُتْعزى ألوغست كونت، 

املوضوعي  للبحث  خاضعة  اللغة  وقائع  أصبحت  عرش  التاسع  القرن  فأثناء  وقتئذ.  اإلبستمولوجية  توجهاتها  يف  طالئعية  كانت  والتي 

الدقيق ومفرسة وفق فرضيات استقرائية. وتّم االعرتاض عىل جميع النزوعات العقالنية التي كانت تفرّس بنية اللغة بمبادئ عقلية مسبقة 

العام، تحت تأثري  الفكري  املناخ  القول إن  بور رويال. ومجمل  املناطقة وأتباعهم يف  النحاة  ذات صالحية كلية، مثل تلك سادت مع 

االكتشافات الجغرافية والثقافية، لم يكن ليقبل بوحدة العقل لتفسري اللغات بل كان متعاطفا مع التفسري التاريخي للظواهر، بحكم 

أنه )التفسري( كان منسجما مع روح العص الذي رأى يف فهم قوانني التطور والتحول مفتاح فهم املجتمع والطبيعة اللذين ال يستقران 

عىل حال.
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لم تعد الظواهر اللغوية، إًذا، وحدها مشمولة باملنهج التاريخي؛ فقد لوحظ أّن املؤسسات اإلنسانية والقوانني والعادات واملمارسة 

يعد  ولم  األشياء.  طبيعة  من  التغري  وأّن  دائم،  تغرّي  يف  الحية،  والكائنات  اللغة  عن  فضاًل  االجتماعية،  والطبقات  واالقتصاد  الدينية 

باإلمكان تفسري حاالتها )املؤسسات والظواهر( عىل أساس مبادئ مجّردة، بل وجب التعامل معها بوصفها وليدة سريورة تحّول وتطور؛ 

وترّتب عن هذا عدُّ جوهر األشياء والظواهر كامًنا يف سريورة تحولها الرتقائها أو اضمحاللها، أي كامًنا يف تاريخيتها. وغري خاف أّن هذا 

االتجاه اْستعِمل يف السجال األيديولوجي لدحض كّل من الطروحات العقالنية والثيولوجية.

يف ضوء هذه املالحظات، يمكن القول إّن الحقبة تشري إىل حلقة يف مسلسل التطور. فالتحليل اللساين التاريخي ربط مثاًل األملانية 

الحديثة بحقبة ما قبل التاريخ )prehistoric period(. ولتوضيح أسلوب الربط هذا، يحسن بنا أن نقّدم مثااًل يعطي القارئ فكرة عن 

هذا  ويتحقق  تاريخية.  لغوية  بحقبة  بربطها  لغوية  ظواهر  تفسري  غايته  استدالل  وهو  اللغوي.  البحث  مجال  يف  التاريخي  االستدالل 

باستنتاج قانون عام يتنبأ بالتوافقات الصوتية - الداللية.

لقد استدل كارل فرينر )Karl Verner( يف مقالة له نرشها عام 1875 )1)، عىل أّن التقابالت مثل تلك التي نجد بني d وt يف القوطية 

ِردة وشاهدة عىل القرابة بني اللغتني خالًفا لقانون يعقوب  والالتينية عىل التوايل )كما يف نحو: fadar )قوطية( = pater )التينية(( ُمطَّ

غريم )Grimm( الذي عّدها تحواًل استثنائًيا بني لغتني منحدرتني من أصل واحد. ففرينر عّد التوافق متنبأ به، إن نحن عّدلنا قانون 

غريم بجعله يراعي مكانة النرب يف الكلمات السنسكريتية املوافقة. ومن دون الدخول يف التفاصيل)2)، فإّن كارل فرينر يخلص إىل أّن 

اللغة السنسكريتية احتفظت بمكانة نرب - الكلمة يف الهندوأوروبية األوىل، وأّن تحّول - الصوت يف الجرمانية حدث قبل تحّول النرب إىل 

d )التي متى وقعت بني صائتني ربما كانت  موقع استهالل الكلمة )word-initial position(. تتيح هذه الفرضية القول إّن ورودات 

صوًتا احتكاكًيا مجهورًا )voiced fricative( ينطق مثل th اإلنكليزية التي نصادف يف لفظ brother(، يتعنّي أن تفرس بموجب القانون 

الناتجة عن قانون غريم )f, th, h( ال تتغري إذا كان املقطع السابق حاماًل للنرب، وإاّل فإنها تكون مجهورة  التايل: املهموسات املنفوثة 

.)fadar :عىل التوايل كما يف القوطية b, d, g مثل(

كيانات عالقية  بل  التحقيب،  تقتيض  تحّول  بوصفها حصيلة سريورة  الظواهر ال  إىل  مهّم خاصة حني سيلتفت  تطّور  سيحدث 

تنتمي إىل منظومات محكومة بمبادئ خاصة. كان هذا أواًل يف االقتصاد ثّم انتقل إىل الدراسات اللغوية عىل يد دي سوسري الذي انتبه 

إىل قضية التحليل التاريخي يف عالقته باملوضوع. فإذا نحن نظرنا إىل اللغة بوصفها نظاًما نحوًيا أو لسانًيا ال يكون وال ُيتصّور إاّل ثابًتا أي 

ا مرشوًطا بمحددات زمنية وتاريخية، فإّن مسألة الزمن والتحقيب ستصبح غري مهّمة بحكم أّن  ا أو خطابيًّ حالة، ال بوصفها فعاًل كالمًيّ

عامل الزمن والتحّول التاريخي سُيَعّد غري حاسم يف فهم بنية اللغة. كانت هذه إحدى األفكار املحورية يف كتاب دي سوسري "محارضات 

لم تكن  قوانينه.  لفهم  التاريخي  التحّول  تعّقب مظاهر  بدل  السنكرونية،  الحالة  العناية إىل مفهوم  العام" حيث ستوّجه  اللغة  يف علم 

هذه اللحظة عالمة فارقة يف اللسانيات فحسب، بل يمكن القول إنها غرّيت أيًضا َوْعينا بعالقة موضوعات العلوم بالزمن. ففي الفصل 

الثالث من القسم األول من كتاب "محارضات يف علم اللغة العام"، يفّرق دي سوسري بني نوعني من العلوم: علوم ال يؤّثر انتقالها من 

املقاربة التاريخية إىل املقاربة التزامنية )synchronic( يف طبيعة موضوعها من ذلك مثاًل علم الفلك. فقد الحظ املشتغلون بهذا العلم 

أّن الكواكب تخضع لتغيريات ملموسة، ومع ذلك لم يفكر أحد يف تقسيم هذا العلم إىل تخصصني: تخصص يدرس تاريخ التحوالت 

1 نقاًل عن:
John Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics (Cambridge: Cambridge University Press, 1968).

2 املرجع نفسه.
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الحقب  تعاقب  عىل  تشتغل  التي  الجيولوجيا  عىل  نفسه  التحليل  يصدق  القارة.  حالتها  دراسة  عىل  يركز  وآخر  الكواكب،  تعرتي  التي 

الجيولوجية وتدرس الحاالت الثابتة من دون أن تنشطر إىل علمني. لكن هناك علوم يؤدي إدخال البعد الزمني يف تحليلها للظواهر إىل 

تغيري جذري يف موضوعها، ما يحّتم انشطارها إىل علمني مستقّلني. من ذلك مثاًل علوم االقتصاد، بخالف العلوم األخرى، تنقسم إىل 

فرعني منفصلني وهما االقتصاد السيايس وتاريخ االقتصاد. ويبدو أّن اللسانيات يجب يف نظر دي سوسري أن تدرك رضورة انشطارها إىل 

علمني: علم يعّد املوضوع خارج الزمن، وآخر يعالجه يف بعده التاريخي التعاقبي. تشبه اللسانيات التزامنية علم االقتصاد السيايس ألّن 

العلمني مًعا يشتغالن بمفهوم القيمة، والعلمان مًعا معنيان بنسق التكافؤ بني أشياء من طبيعة مختلفة. يف االقتصاد ينبني التكافؤ بني 

العمل واألجر، ويف اللسان بني الدال )الصورة الصوتية( واملدلول )الصورة الذهنية(، ففي كلتا الحالتني نربط بني شيئني مختلفني)3).

اللغة" )1978( يثري مؤّلفه جان كلود ميلرن مسألة يف غاية األهمية، تضع دي سوسري يف سياق االستمرارية ال  يف كتاب "حب 

القطيعة مع لسانيات القرن التاسع عرش: لسانيات املقارنة والتاريخ. ذلك أّن مسعى دي سوسري لم يكن يف أي لحظة يتمّثل بسحب بساط 

الرشعية العلمية عن اللسانيات التاريخية، األمر الذي فعله تشومسيك تجاه البنيوية والسلوكية يف سياق تأسيسه اللسانيات التوليدية. 

ويف محارضات دي سوسري تربز للقارئ املتأين خلفيتان: خلفية الفلسفة الكانطية التي تمّد صاحب املحارضات بتصّوره ملا يجب أن يكون 

عليه العلم، أي تصوره ملثال العلم )Idéal de la Science( القائم عىل فصل ظواهر األشياء عن األشياء يف ذاتها، فاللغة هي اليشء يف 

ذاته واللسان هو الظاهرة، الصوت املادي هو اليشء يف ذاته والظاهرة هي الفونيم، الفكرة أو املعنى هي اليشء يف ذاته واملدلول هو 

الظاهرة. أّما الخلفية الثانية فتربز من خالل إقراره أّن اللسانيات املوجودة، والتي يتعنّي تأسيسها هي تلك املتماهية مع النحو املقارن، 

التخصص الوحيد الذي مارسه دي سوسري. لكنه سيكتشف، يف عرضه الرشوط العامة التي تسمح بوجودها، أنها ليست الصيغة الوحيدة 

املمكنة للسانيات علمية. بتعبري آخر، إذا كانت مفاهيم مثل اللسان، والدليل واالختالف، رضورية لالنخراط يف إعادة بناء الهندوأوروبية 

أصاًل تاريخًيا يتيح إضاءة التحول التاريخي ملؤسسة اللغة، فإّن لها بعًدا أعم وطاقة استكشافية تتيح استرشاف سواحل جديدة. الرتكيز 

عىل السواحل الجديدة هو ما جعل الباحثني يظنون أّن دي سوسري يف محارضاته يؤسس علًما جديًدا غري مسبوق. لكّن الفحص املتأين 

يكشف خطأ هذا الظن، فاملتأّمل لتاريخ اللسانيات يتبنّي له بوضوح أنه ال يوجد يف اللسانيات التي ظهرت بعد دي سوسري، وخصوًصا 

فنولوجية تروبتسكوي، أمٌر لم يوجد قباًل يف لسانيات النحو املقارن.

يتمّثل الجديد بأّن دي سوسري، عرب دفاعه عن مرشوعية لسانيات الزمنية )سانكورنية(، يقّدم أطروحتني: أوالهما أنه ال ينكر دور 

الزمن يف التأثري يف األشياء، فليس ثمة ما يمنع فعَل الزمن من أن يطال اللغة، ثانيهما أنه َسَيُعّد، يف الوقت ذاته، أّن الزمن ال يؤّثر يف 

اللسان إاّل من خالل اتصاله بالكتلة املتكلمة )masse parlante(. ولتوضيح الفكرة علينا أن نراجع الفصل الثالث من محارضات دي 

سوسري ونستحرض بعض التعريفات األولية التي تقوم عليها نظريته:

ميز دي سوسري عنصين داخل اللغة: اللسان والكالم. فاللسان هو اللغة ناقص الكالم، وهو مجموع العادات اللسانية 

التي تمّكن من الفهم واإلفهام.

هذا التعريف للسان يرتكه خارج واقعيته االجتماعية، إذ يجعل منه شيًئا غري واقعي، مادام أنه ال يشمل سوى مظهر من مظاهر 

ا إاّل يف الكتلة املتكلمة( أي إّنها  الواقع، ونعني به املظهر الفردي. نحتاج ملفهوم الكتلة املتكلمة لنحصل عىل لسان )ألنه ال يوجد تامًّ

الرشط الرضوري لوجوده. وخالًفا ملا توحي به املظاهر الخادعة ليست هناك لحظة يكون فيها اللسان مجّرًدا من صبغته االجتماعية، 

3 Ferdinand De Saussure, Cours de Linguistique Générale (Paris: Payot, 1955),p.115
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ألنه ببساطة ظاهرة سيميولوجية، وتعّد طبيعته االجتماعية من مجمل خصائصه الداخلية. وهكذا فإّن التعريف الشايف والكايف للسان ال 

ا، ألننا لم نراِع سوى البعد االجتماعي ولم نول  يتحقق إاّل بربطة بالكتلة املتكّلمة. ضمن رشوط مثل هذه يكون اللسان قاباًل للحياة ال حيًّ

عناية للبعد التاريخي. بمعنى أنه ال يمكن إدخال بعد الزمن يف اللسان بمعزل عن ارتباطه بالكتلة املتكلمة. فإذا نحن اعتمدنا اللسان يف 

الزمن، من دون الكتلة املتكلمة، ربما لن نلحظ أي تغيري، ألنه، أي الزمن، لن يقوى عىل التأثري فيه. وإن نحن اعتمدنا الكتلة املتكلمة 

من دون الزمن، فإننا لن نلمس أثر القوى االجتماعية وهي تؤّثر يف اللسان. لنكون يف قلب الواقع يجب النظر إىل العنارص الثالثة يف اآلن 

نفسه: اللسان والكتلة املتكلمة والزمن. ويف هذه الحالة يغدو اللسان مقّيًدا، غري حّر، شأنه شأن جميع املؤسسات االجتماعية ألّن الزمن 

سيتيح للقوى االجتماعية الفاعلة تطويَر آثار فعلها فيه يف حدود ال تؤّثر يف وظيفته االجتماعية، ونصل بذلك إىل مبدأ االستمرارية الذي 

يلغي الحرية. لكّنها أي االستمرارية تستلزم بالرضورة التغيري، أي تعديل العالقات داخل اللسان.

مّما ال شك فيه أّن هذا التحليل قد أسس اللسانيات الحديثة. ومّهد لعص البنية بوصفه عًصا لم يعد يحفل بالرؤية التاريخية 

التي تنظر إىل الظواهر، موضوعات البحث، يف سياق تحوالتها التاريخية. هذا العص بقدر ما كان واعًدا بناء عىل قرائن التقدم املبهر يف 

فنولوجية مدرسة براغ كان أيًضا مخّيًبا بسبب فشله يف تحقيق مبتغى دفني وهو أن يكون منطلًقا لبناء نماذج للمعقولية صالحة للعلوم 

اإلنسانية. ال أحد يشكك اآلن يف أفول عص البنيوية، حتى يف معقلها األصيل الذي هو اللسانيات التي لم تحتفظ من اإلرث النيوي 

ا عن سياق املنشأ. ضمن هذا السياق  إاّل بخصيصة السنكرونية، واضعة إياها يف سياق العلوم املعرفية. وهو سياق إشكايل مختلف جذريًّ

الفطرية إىل  النحوية  للمعرفة  التي تمّثل  املعرفية األوىل  الحالة  الزمن املهم هو زمن االكتساب، أي زمن االنتقال من  املعريف سيغدو 

الحالة املعرفية القارة أي النحو الخاص. وهو نحو يبلوره الطفل بفضل تفاعل التجربة التي يتعرض إليها مع النحو الكيل، أو املبادئ 

املسبقة الفطرية للملكة اللغوية. عىل هذا النحو نعود إىل العقالنية التي طاملا ناهضها كل من املشتغلني بالتاريخ وبالبنية.

حيدر سعيد

تحقيب التابع

ا،  ا مختربيًّ إّن إنتاج الرسد التأريخي - بكل تأكيد - ال يقتص عىل املؤرخني واملشتغلني بالكتابة التأريخية، وهو ليس عماًل أكاديميًّ

ذلك.  وغري  الدراسية،  واملناهج  واإلعالم،  االجتماعية،  والتنشئة  السيايس،  والخطاب  االجتماعي،  املخياُل  فيه  يساهم  عمل  إنه  بل 

ا فحسب، بقدر ما هو شكل من أشكال  ويتضمن كلُّ رسد تأريخي تقطيًعا ما للزمن. ومن ثّم، ليس التحقيُب التأريخي تصنيًفا علميًّ

التمّثالت االجتماعية للزمان، والتأريخ، واملايض، والذاكرة، واألحداث، والتطور.

يف  سجال   - الحقيقة  يف   - هو  السالفة،  املصادرات  بهذه  وعيه  مع  األخرية،  العقود  شهدته  الذي  التحقيب  يف  السجال  أّن  غري 

التأريخي، مع وعيه بخضوع  التحقيب  السجال يف  أّن  بمعنى  النظرية؛  ثمَّ علميتها ووجاهتها  التأريخية، ومن  التحقيبات  "منطقّية" 

ا. عمليات التحقيب للمخيال االجتماعي، يحص النقاش يف التحقيب بوصفه عماًل أكاديميًّ

والتحقيبات  اجتماعية،  تصورات  من  الناتجة  التحقيبات  بني  ما  مشرتكًة،  تكون  قد  منطقة  ثّمة  الحقيقة،  ويف 

ا  أساسيًّ جزًءا  ولعل  عنها.  منفصلًة  وليست  العامة،  للتصورات  خاضعًة  األكاديمية  التحقيبات  تكون  قد  باألحرى،  أو  األكاديمية، 
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من التحقيبات )أو أشكال تمثيل املايض(، بما يف ذلك الشعبية أو العامة، ُيبنى عىل "تحوالت بنيوية"، أو "قطائع" بحسب غاستون 

باشالر، وميشيل فوكو أيًضا. فعىل سبيل املثال، عندما نضع سنة 1921 حقبًة جديدًة يف تأريخ العراق الحديث، فإّن ذلك بسبب حدوث 

تحّول، مع هذا التأريخ، يف البنية السياسية؛ بنية الحكم وممارسة السلطة.

املشكلة أّن املخيال العاّم )ويتبعه النتاج األكاديمي( يربط بهذا التحول سائَر البنى االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية. بمعنى 

أنها مجردة وغري مرئية. فينبنى، يف املخيال االجتماعي، تصّوُر  بما  أيًضا(،  البنى )وكذلك األكاديميون  أنه ال يستطيع تمييز تداخل 

أنه مع تحول البنية السياسية، تحدث تحوالت بنيوية، اجتماعية واقتصادية وثقافية، ومع قيام دولة حديثة يف العراق، تغريت البنية 

العشائرية، عىل سبيل املثال، وبدأت حقبة جديدة يف الخطاب الديني، عىل سبيل املثال مرًة أخرى، وما إىل ذلك، وهي أمور قد ال تكون 

صحيحًة بالرضورة.

ا: حني يعجز املشتغل بالحقل العلمي عن اإلبصار بالبنى املجردة وتمييزها. وهنا، يبدو التحقيب إشكاليًّ

التحقيب واملركزية الغربية

إّن اإلشكال األكرث أهميًة للتحقيب التأريخي، يف تصّوري، هو إشكال آخر. فحني بدأُت يف زيارة أوروبا، منذ نحو عرش سنوات أو 

أكرث قلياًل، لفت نظري، من بني أمور عديدة، وال سيما يف الزيارات التي كانت تحدث يف فصل الخريف، أّن صورة الخريف التي نتداولها 

)صورة األشجار والشوارع والطرقات اململوءة من األوراق الصفراء( هي صورة أوروبية، أكرث منها صورًة كونيًة. فهي صورة غري موجودة 

)عىل هذا النحو املكّثف، عىل األقل( يف املنطقة التي فيها ُولدت ونشأت، وإليها أنتمي؛ أعني منطقة املرشق العريب، أو الرشق األوسط.

وهما  الجغرايف،  للتقسيم  خاصة  لرؤية  خاضعتان  ألنهما  بحذر،  األوسط"  و"الرشق  العريب"،  "املرشق  العبارتني  هاتني  أقول 

أداة تحليلية أوروبية،  بالحذر نفسه مفهوم "املركزية األوروبية". فهو كذلك  بنزعة "مركزية أوروبية". ومرة أخرى، أستعمل  مرتبطتان 

أطلقها مفكرون نقديون أوروبيون، يف ستينيات القرن املايض وسبعينياته، ووقع تحت تأثريه أجيال من املثقفني العرب، منهم - وربما يف 

صدارتهم - جييل.

ولكن، ال مناص، يف هذا السياق، من استعمال هذه األداة التحليلية. غري أنني أردت، من خالل هذه املفاهيم املتداخلة، أن 

أملّح إىل موضوع عالقتنا باملعرفة الغربية التي أجد أنها يف جوهر هذا النقاش. فمتى تبدأ هذه املعرفة؟ ومتى تنتهي؟ ومتى تكون معرفًة 

كونيًة؟ ثّم متى تكون معرفًة محّليًة محكومًة بعملية منهجية من أجل َكْوَنَنتها بطريقة قرسية؟

لن أفّصل يف الطابع اإلشكايل لهذه العالقة، ولكنني أجد أّن التلميح لها أكرث مّما هو رضوري. ويف الحقيقة، خضع تقسيم العالم، أو 

مفصلته، أو تقطيعه، الجغرايف والتأريخي، أو الزماين واملكاين، إىل نظرة مركزية أوروبية. ولعل اإلشارة إىل صورة الخريف األوروبية محاولة 

للكشف عن هذه النظرة. فحتى تقسيم الفصول األربعة يخضع لنزعة مركزية أوروبية، أكرث من خضوعه لتقسيم طبيعي فيزيايئ كوين.

لهذه  أّن  الغربية، ستكشف  الثقافة  قيم  قبل عوملة  ما  الالغربية،  الثقافات  السنة، يف  أزمنة  تقسيم  لطريقة  مفّصلًة  دراسًة  ولعل 

ِرْحَلَة  الثقافات طرًقا أخرى يف التقسيم. فالقرآن - مثال - يتحدث عن فصلني هما الشتاء والصيف؛ وذلك من خالل اآلية ﴿ِإياَلِفِهْم 

ْيِف﴾، وقد وردت كلٌّ من كلمتي "الشتاء" و"الصيف"، يف القرآن، مرًة واحدًة، مجتمعتني، يف سورة "قريش"، يف حني لم  َتاِء َوالَصّ الِشّ

يستعمل القرآن كلمتي "الربيع" و"الخريف". وقد ظل تقسيم السنة إىل فصلني كبريين، هما الشتاء والصيف، أمرًا سائًدا يف الثقافة 
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الشعبية يف املنطقة إىل هذه اللحظة، فضاًل عن الحديث عن حقٍب أكرث تفصياًل. وإذا كانت بعض الثقافات املجاورة تحتفل بقدوم الربيع، 

يف 21 آذار/ مارس، وهو احتفال ذو أصول زرادشتية، فإّن العرب لم يعرفوا مثل هذا االحتفال. ومن جانب آخر، يقول ابن منظور حني 

يتحدث عن التقسيم الرباعي لفصول السنة: "إّن العرب يجعلون الّسنة سّتة أزمنة" )مادة: خ، ر، ف(.

إعادة تقطيع التأريخ العريب وفق هياكل غربية

ال شّك يف أّن الوقوع تحت تأثري املركزية األوروبية ُيمّثل جزًءا من ملمح عاّم وأسايس يف الثقافة العربية الحديثة، بل يف الثقافات 

ا. ففي الحقل املسّمى "التأريخ  الالغربية عىل نحو عاّم. غري أّن هذه املركزية، يف التحقيب التأريخي، لم ُتنتج تحقيًبا منقواًل نقاًل حرفيًّ

العاّم" )والحقل والتسمية أنفسهما خاضعان ملركزية أوروبية. ولعله من املهّم، يف هذا السياق، دراسة مصادر التصور املتمّثل بوجود تأريخ 

كوين عاّم وموّحد، بداًل من وجود تواريخ خاصة ومختلفة(، وباستثناء "التسليع" األكاديمي الذي أنتج مناهج ومقررات دراسيًة تنقل، 

ا، تقسيم التأريخ العاّم إىل ثالثة عصور كربى، هي: العص القديم، والعص الوسيط، والعص الحديث، أخذت الثقافُة العربية  نقاًل حرفيًّ

هذه الثالثية، وأعادت تقسيم املادة التأريخية العربية )أو اإلسالمية يف هذا السياق(، وفًقا لها، فتحّدثت عن ثالث حقب، هي:

ӵӵ 656 للهجرة، وأدمجت فيها حقبة ما قبل القديمة؛ وهي الحقبة املمتدة من نشوء اإلسالم إىل سقوط بغداد سنة  الحقبة 

اإلسالم )عّدتها النظرُة األيديولوجية القومية العربية للتأريخ العريب تمهيًدا لحقبة اإلسالم، وتحّفظت يف التسمية القرآنية 

ا يحّط من شأن العرب قبل اإلسالم(. لها "الجاهلية"، بوصفها تتضمن معًنى انفعاليًّ

ӵӵ الحقبة ما بعد سقوط بغداد إىل العص الحديث؛ وهي حقبة تناظر "العص الوسيط" يف التقسيم األورويب للتأريخ العاّم، من

جهة أنها حقبُة انحطاٍط وتخّلٍف. وما عدا هذا التقسيم، أهمل التأريُخ العريب املدرَّس، يف املناهج واملقررات الدراسية هذه 

الحقبَة، إهمااًل شبه كيّل، عىل نحٍو جعلها أشبه ما تكون بـ "الثقب األسود" يف التأريخ العريب.

ӵӵ خ لها بتعرُّف الحقبة الحديثة التي تبدأ مع ما يسمى "النهضة العربية الحديثة"، يف مناظرٍة للنهضة األوروبية؛ وهي نهضة ُيؤرَّ

خ لهذا التعّرف نفِسه بالحملة الفرنسية عىل مص وما أعقبها من قيام دولة محمد عيل باشا  العرب الحداثَة األوروبية. وُيؤرَّ

يف مص مطلع القرن التاسع عرش. ويف الحقيقة، يمّثل هذا التحديد شكاًل آخر من أشكال املركزية، وهي مركزية فرعية، 

تعّمم التأريَخ املصي الخاص بوصفه املالمح العامة للتأريخ العريب. ولكن، حني تعرَّفت مص الحداثَة يف مطلع القرن التاسع 

عرش، لم يكن للعراق، أو بالد الشام، أو الخليج والجزيرة واليمن، أو املغرب العريب، أو السودان، تعّرٌف للحداثة بعُد. وربما 

كان لكّل منطقة من هذه املناطق تأريخها الخاص، وتعّرفها الخاص للحداثة. فالعراق، مثاًل، لم يتعّرف الحداثة إال مع 

الكولونيالية الربيطانية التي أفضت إىل تأسيس دولة حديثة فيها، أنموذُجها مقتبٌس من الحداثة السياسية األوروبية.

انحطاط  عص  ثم  مجيد،  كالسييك  عص  التقسيم:  هذا  غري  تأريخهم  لتقسيم  منطق  إبداع  يستطيعوا  لم  العرب  أّن  يعني  هذا 

وتخلف، ثم نهضة من جديد.

التحقيب داخل حقول املعرفة

ال ينفصل التحقيب داخل حقول املعرفة العلمية عن منطق التابعية للمركزية األوروبية. واملثال الذي سأستعمله، يف هذا السياق، 

هو تقسيم التأريخ األديب العريب، وقد اشتغلت به منذ سنوات عديدة.
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م بحسب العصور السياسية. فعصوره  فالتأريخ األديب العريب عىل النحو الذي يجري تعليمه يف األقسام والكليات املتخصصة، ُيقسَّ

هي: األدب الجاهيل، ثّم األدب اإلسالمي، واألدب األموي، واألدب العبايس، وأدب العصور املظلمة، ثم األدب الحديث. وهذا يعني 

أّن التأريخ األديب العريب ال يعتمد ثالثيَة التأريخ العاّم املذكورة آنًفا فقط، بل إنه يعيد تقسيم العص الكالسييك بحسب الحقب السياسية.

ويستند هذا املنطق يف التقسيم إىل االتجاه الذي كان سائًدا يف حقل التأريخ األديب يف فرنسا أواخَر القرن التاسع عرش ومطلع القرن 

العرشين )هيبوليت تني Hippolyte Taine - غوستاف النسون Gustave Lanson(، وقد أخذه بعُض الطلبة العرب الذين كانوا يدرسون 

يف فرنسا يف الربع األول من القرن العرشين، يف أثناء سيادة هذا االتجاه النظري يف التأريخ األديب )تقسيم التأريخ األديب بحسب الحقب 

السياسية(، وتبّنوه، ثّم اعتمدوه يف مناهج التعليم يف األقسام والكليات املتخصصة، حني توّلوا مناصَب قراٍر أكاديمي بعد عودتهم.

التأريخ  التأريخ األديب الفرنسية، واعتمادها لتقسيم حقب  إليه تبني نظرية  إنني أتحدث عن طه حسني الذي أحسب أنه يرجع 

األديب العريب، ثم اعتماد هذا التقسيم للتعليم األكاديمي. ومن ثمَّ نقلت عنه الجامعاُت العربية التي لم تكتِف بمرجعية خارجية غربية، 

بل اتخذت مرجعيًة ثانويًة هي املرجعية املصية. وهذا يظهر يف أمور كثرية، منها مثاًل: تجميع حقول العلوم االجتماعية واإلنسانية يف 

مجّمع واحد يحمل اسم "كلية اآلداب"، ومنها الجمع بني حقيل القانون والعلوم السياسية، ونحو ذلك.

يتغري  ال  عموًما(  )والفن  فاألدب  األديب.  بالتأريخ  العرب  املشتغلني  أواسط  داخل  حتى  نقٍد،  إىل  التقسيُم  ذلك  تعرض  لقد 

البنية  إبصار  القدرة عىل  أحد مظاهر عدم  إذن، هو  التقسيم،  التغري. فذلك  السياسية يف  البنيَة  تتبع  الفنية ال  والبنيُة  السيايس،  بالتغري 

األدبية وتمييزها.

وحتى مع تعرُّف الثقافة العربية البنيويَة، يف النظرية والنقد األدبيني، منذ سبعينيات القرن املايض، وهي نظرية ُتفرّس أدبيَة األدب 

عىل أساس شكالين محض، لم يتّم إنجاز تأريخ أديّب شكالين، يعيد تحقيب التاريخ األديب العريب بحسب ُبناه الشكالنية، ويمكن أن 

يرفض - مثاًل - أّن الشعر الجاهيل ينتهي بمجيء اإلسالم، بل يمكن أن يتحدث عن أّن نمط االستعارة Metaphor الجاهلية ال ينتهي 

إال مع لحظة أيب تمام، يف مطلع القرن الثالث للهجرة، حني غرّي نمط االستعارة الشعرية. وهذا التقسيم - بكّل تأكيد - ال َيعرُب فقط الحقَب 

السياسية التي ال تمتثل لها األشكاُل األدبية، بل تعربها وتتجاوزها، بل إنه َيعرُب كذلك املوضوعات والبنية الثيمّية.

ويف النتيجة، ظّل التأريخ األديب العريب - إىل هذه اللحظة - ُيدرّس بحسب تقسيمه إىل الحقب السياسية.

ولكْن ثّمة من يجادل يف أّن التحقيب الشكالين، أو أّي أنماط أخرى للتحقيب، قد تكون صالحًة للنقاش النقدي املتخصص )وليس 

خ لدى املتعلم أّن أدبية األدب ال تتحقق - يف واحد من  ا ُيعلَّم عىل هذه الشاكلة سرُيسِّ د أّن تاريًخا أدبيًّ للتعليم األكاديمي(، غري أنه من املُؤكَّ

مستوياتها عىل األقل - من خالل بناه الشكلية، وليس فقط أّن لألدب تأريًخا موازًيا للتأريخ االجتماعي، بل إنه يتغري بحسب التغريات السياسية.

وعىل الرغم من أّن معارضة التأريخ األديب الالنسوين بالتأريخ األديب الشكالين لن يخرج باملشتغلني العرب عن حدود النظريات 

الغربية، فإنه يبدو أّن التأريخ الالنسوين سهٌل وقابل لـ "التسليع" األكاديمي، يف حني أّن التاريخ الشكالين يف حاجة إىل إبداع استثنايئ. 

ا، وتركته خارج دائرة اإلبداع. وهو ما ال يستطيعه التابع الذي خّلفت فيه التابعيُة كساًل عقليًّ

إّن هذا املقالة تقوم، يف الحقيقة، عىل إيراد أمثلة مختلفة للتابعية. لكْن من املهم أيًضا أّن نقد هذه التابعية ال يتضمن إشارًة إىل 

إمكانيِة منطٍق خاص للتفكري خارج املنطق العاملي )وينبغي له أالَّ يتضمن ذلك(، ولكن العاملية - كذلك - ينبغي أالَّ تعنَي أنه ليس ثّمة 

طريقة أخرى يف التفكري غري الطريقة الغربية.
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إّن العاملية تعني إيماًنا عميًقا بأننا )نحن وتراثنا وتأريخنا( جزء من العالم وتراثه وتأريخه، ويف الوقت نفسه، تعني تحررًا من قيود 

املركزية التي تريد أن تفرض أحاديًة يف التفكري. والعاملية ال تتنّكر، وال ُتنكر الدوَر العظيم واالستثنايئ الذي اضطلعت به الحضارة الغربية 

الحديثة، ولكنها تريد أن تدمج فيها، ومعها، إمكانات أخرى.

وكما كان عىل املشتغل باملعرفة أن يبص ويميز البنى املجردة، يبدو أنه عليه أن يمّيز اآلن - ورّبما أكرث من أّي وقت مىض - متى 

تكون املعرفُة الغربية ذاَت مضمون مركزي أحادّي، ومتى تكون عامليًة كونيًة.

أمين أحمد الدسوقي

الزمن الثقايف وترجمنية التحقيب

بالنظر إىل تخّصيص باألدب املقارن، كنت أفّكر يف طبيعة العالقة بني إشكاليات التاريخ األديب وإشكاليات التاريخ العاّم يف ما يخص 

بـ "ما ال ُيرتَجم تحقيبًيا")1)  العاملي وتحت ما يعرف  التحقيب، وال سيما يف سياق املناظرات والسجاالت والجداالت يف مجال األدب 

وتكمن  العاملية،  اآلداب  مختلف  يف  الرواية  نشوء  تحديد  إشكالية  هناك  املثال،  سبيل  فعىل   .Untranslatables of Periodization

املمارسات  قّمة تطور  ُيشّكل  ا  أدبيًّ بوصفها جنًسا  "الرواية"  إشكالية فهم  نفسها كما تكمن يف  "النشوء"  بطبيعتها يف فكرة  اإلشكالية 

الفنية  بالخصوصية  أيًضا  الثقافة األخرى فحسب، ولكن  الزمن يف  بمفهوم  يدّل عىل إجحاف فكري ومعريف  املثال ال  الرسدية. وهذا 

والثقافية للممارسات الرسدية. هذا إىل جانب إشكاليات الخالف حول بدء ظهور الرواية يف شكلها الحديث وأّول رواية.

"الحداثة"  لطبيعة  املعريف  الّلبس  تداعيات  من  هي  إنما  اإلشكاليات  هذه  وكّل  قائمًة.  مازالت  عربية  رواية  أّول  يف  فالخالفات 

وعالقتها بمفهوم "الزمن" يف األدب ويف التاريخ عىل حّد سواء. وعىل اختالف املمارسات وتاريخها، يذهب عدد كثري من مؤرخي األدب 

إىل أّن الرواية نشأت تقريًبا يف الوقت نفسه يف األدب الياباين ويف األدب الكوري ويف األدب العريب، يف بدايات القرن العرشين، ولكن هذا 

ا كظاهرة تحقيبية؛ أي إّن هذه املقاربات ومثيالتها  ال يعني أننا يمكن أن نرتجم سياقات هذا النشوء وتاريخ املمارسات الرسدية معرفيًّ

ا يف ما يخص طبيعة املمارسات الفنية والجمالية من ناحية الظاهرة األدبية. ال تفيدنا معرفيًّ

بالنهضة  ُيعرف  الثامن عرش يف أوروبا وما  القرن  النهضة يف  التزمني، فكّلنا يعرف ما ُيسمى عص  أو  الزمني  الفكر  ناحية  أّما من 

ي، بالرضورة، إىل "تأخر" النهضة العربية يف الظهور  يف التاريخ العريب الحديث، وكّلنا عىل علم بإشكاليات هذا املصطلح وكيف أنه يؤدِّ

ا يف مناطق املرشق العريب من دون غريها(. وتتفاقم تداعيات هذه اإلشكالية ما إن نبدأ يف تفّحص  )عالوًة عىل تحديد هذا الظهور جغرافيًّ

إشكاليات الفهم االصطالحي النهضوي وما استتبعه من تحقيٍب للتاريخ الفكري والثقايف يف املنطقة.

فمن خالل نظرة مقارنة بني التاريخ العاّم والتاريخ األديب من ناحية مفاهيم التحقيب وممارساته، تظهر معظم اإلشكاليات التي 

ناقشناها. فمثاًل يف مقابل فكرة "الحدث التاريخي" أو "الظاهرة التاريخية"، يجرى طرح "املمارسة األدبية" أو "النصوصية" بدياًل يف 

1 Emily Apter, Against World Literature: On the Politics of Untranslatability (New York: Verso, 2013), especially the chapter on 
"EurochronologyandPeriodicity",pp.57 - 69.
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مجال األدب املقارن، وحتى نخرج من تحديدات النص األديب، أو األجناس األدبية، أو األنواع األدبية التي فرضتها منهجيات التأريخ 

األديب كمقابل للحدث أو الظاهرة.

وعندنا فكرة السالالت وما يقابلها ضمن ما ُيعرف بـ "العبقريات" أو فكرة "التفريد" التي نقوم عىل أساسها بتحقيب األدب أو 

اإلنتاج األديب يف ثقافة ما، أو يف الثقافة العربية، حول شخصيات بعينها مثل عنرتة، أو املتنبي، أو نجيب محفوظ، أو عبد الفتاح كيليطو 

الظواهر واملمارسات  تتبع  إذ  السيايس؛  التاريخ  املتمّثلة بتحقيب األدب بحسب  الرئيسة  يف املغرب، وهكذا. هذا إىل جانب اإلشكالية 

ا عىل غرار  ا ومعرفيًّ األدبية فرتات الحكم السيايس )مثلما هو الشأن يف "األدب األموي"(، إضافًة إىل أفعال التحقيب الفاصل تاريخيًّ

فكرة "الجاهلية" التي ال تزال تهيمن عىل الفكر العريب.

ال شّك يف أّن اإلشكالية يف الفهم التحقيبي هي يف أساسها إشكالية معرفية لكّن ما يجرى طرحه اآلن تحت إشكاليات "ما ال 

Untranslatability هو رضورة تحديد طبيعة هذه املعرفة بطريقة التأويل املقارن. فاملشكلة ال تكمن فقط يف العنف املعريف  ُيرتَجم")2) 

الذي يسعى لتطبيق فكرة اللحظة الحارضة كلحظة مؤسسة للفكر التاريخي )كما تحّدد يف القرن التاسع عرش يف أملانيا( وهيمنة فكر 

الحداثة. وكما رأينا، فإّن إشكالية تطبيق مفهوم اللحظة الحارضة عىل تاريخ ثقافة أخرى أو عىل فهمها للزمن ولعالقتها باملايض )وهي 

أيًضا عالقة مستقبلية( تتجىل بوضوح يف كثري من مداخالت الزمالء.

سوف أرّكز، يف ما بقَي من هذه املداخلة، يف اإلشكالية املعرفية من منًحى تأوييل ترجماين، يف ما يخص فعل التحقيب وموضعته يف 

الزمن، ويف اللحظة التاريخية، أو ما يطلق عليه الجابري "الزمن الثقايف")3). فهذا الزمن كما يعرفه الجابري هو ذلك النظام الالشعوري 

الذي يحّدد إمكان املعرفة من خالل أنظمة وطرائق ووسائل إجرائية. وهذا املفهوم يف الحقيقة إنما هو إعادة توصيف ملفهوم "النظرة 

إىل العالم"، وقد ارتبط ظهوره بنشأة الفكر التاريخي يف سياقات الفلسفة األملانية يف القرن التاسع عرش.

هذا الزمن الثقايف العريب، بحسب الجابري، لم يتشكل بعد. وسبب ذلك هو أننا نعيش يف الثقافة العربية أزمنًة أو حقًبا منفصلًة ال تتأصل 

يف وعينا يف الزمن الحارض عىل نحٍو تتابعي أو تراكمي. فنحن نتحدث عن العص الجاهيل والعص اإلسالمي عند القرن الثامن الهجري، 

ومعه يقف التأريخ الهجري ونفقد حقبًة كاملًة هي الحقبة العثمانية ثّم عص النهضة؛ إذ يبدأ التأريخ بالقرن التاسع عرش امليالدي. وهذا يأيت 

عكس التحقيب األورويب الذي يتشّكل يف قرون متتالية تبدأ من القرن الثامن أو التاسع قبل امليالد، وتنتهي إىل اللحظة الحارضة يف تراتبية 

تاريخية ومعرفية)4). ويف الحقيقة، فإّن هذا االفرتاض التحقيبي املعريف قد واجه نقًدا مستفيًضا بدًءا بأعمال الفيلسوف األملاين نيتشه، ومرورًا 

بالتحقيب املاركيس ونظريات فالرت بنيامني، ومؤخرًا تناُول الفيلسوف الفرنيس آلني باديو ملفهوم "القرن" تحديًدا.

تقرتن إشكالية غياب هذا الزمن الثقايف الذي يحّدد منطق التحقيب بما يطرحه الجابري تحت إشكالية "تداخل األزمنة الثقافية"؛ 

أي تعّدد منطق الحدث املمركز لفعل التحقيب من منطقة عربية إىل أخرى. فالعصور الثالثة تبقى متزامنًة يف الوعي العريب، وإنما ننتقل 

العباسيني، فإىل فاس وقرطبة )أي إىل  بغداد  العربية، إىل  الجزيرة  العريب من  التاريخي  الوعي  ننتقل يف  إذ  تعبريه؛  املكان عىل حّد  يف 

املوحدين(، فإىل قاهرة الفاطميني ومص - محمد عيل ورفاعة الطهطاوي، وهكذا)5).

2 املصطلح املذكور لم يتحدد يف العربية بعُد، ولكن يمكن ترجمته أيًضا إىل "الالمقاربة التأويلية".

3 محمد عابد الجابري، تكوين العقل العريب، نقد العقل العريب، الجزء األول )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009(، ص 37 - 55، وخصوًصا ص 37 - 39.

4 املرجع نفسه، ص 43 - 46.

5 املرجع نفسه، ص 44 - 45.
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ويرى عبد الله العروي األمر نفسه من حيث املبدأ؛ إذ يعرض خالل مناقشته القرتاحات مارشال هودجسن صعوبة توحيد التاريخ 

اإلسالمي. فال نستطيع أن ننظر إىل حقبة االمرباطوريات الثالث مثاًل )العثمانية والفارسية واملغولية، 1500 - 1800( من املنظور نفسه 

بني اآلستانة والقاهرة ودمشق)6). وسواء تعّلق األمر بمستوى الحدث السيايس أو مستوى اأُلرس الحاكمة يتشّكل التاريخ اإلسالمي يف 

الوعي العاّم، بوصفه تاريخ أّمة وليس بوصفه تاريًخا متجّزئا.

ومن جانب مفهوم اللحظة والزمن ورضورة إنتاج دراسات معمقة ملفهوم الزمن تحديًدا، إذا سّلمنا بأّن التاريخ هو أيًضا، كما دار 

يف النقاش، هو فعُل الزمن وليس فقط نتاج الحدث أو الظاهرة أو الساللة. أّما إذا قارّنا فهم التاريخ من منطلق مفهوم الفاعلني فيه، 

عىل ما ُطرح يف ورقة العمل، فإّن تتبع فهم التحقيب كثريًا ما يعود بنا إىل األُطر املعرفية للمحّقبني أنفسهم؛ ما يخفي دور الفاعلني عىل 

للمحّقب كمبدأ معريف. وهذه  املوضعة االجتماعية  دور  يبخس  التاريخ( كما  والجموع يف  العاّمة  الدنيا )حضور  املستويات االجتماعية 

اإلشكالية، يف الحقيقة، بالنسبة إىل الفهم السائد للفاعلني يف التاريخ، تنعكس أيًضا يف التاريخ األديب الذي تحّول إىل سجالت لتاريخ 

املثقف العريب ذاته ونشأته وتطوره، مع اعتماد ذكورية هذا التاريخ التكويني يف أغلبه.

فالتاريخ األديب مثاًل، قام باستبعاد األدب الشعبي والسرية الشعبية؛ بسبب مركزية اللحظة الحارضة كفكرة حداثية. وهذا يقابله، 

يف رأيي، استبعاد للذاكرة الجماعية وتمّثالتها يف االستمرارية الثقافية لتاريخ املجتمعات كمصدر تاريخي معريف. ويف هذا السياق يمكننا 

أن نفّرق بني الذاكرة الجماعية )كما عّرفها موريس هالبواكس)7) والذاكرة الثقافية )كما عّرفها كّل من يان أسمان)8) وبول كونرتون)9) 

ا يف رأيي وأبعد من الذاكرة الجماعية؛ إذ إنها كثريًا ما تعود إىل نحو 100 عام،  عىل سبيل املثال(. فالذاكرة الثقافية هي مفهوم محّدد جدًّ

ال أكرث. لكّن الذاكرة الثقافية تعود إىل أبعد من ذلك، وهي ذاكرة تتأصل يف ممارسات ثقافية جماعية، لغوية وغري لغوية، وتخرج عىل 

الذاكرة املؤسساتية التي هي بمنزلة السجّل الرسمي للتاريخ، أو باألحرى تتخارج عليها ظاهراتًيا؛ أي إّن املوروثات الجماعية يف اللغة 

تعريفه  أسمان يف  يان  "الواعي"، بحسب  الرسمي  للتاريخ  الالوعي  بمنزلة  الثقافية هي  واملمارسات  واإلشارات  األفعال  املحكّية ويف 

للعالقة بني الذاكرة الثقافية والذاكرة املؤسساتية املدونة.

ويف رأيي، شاهدنا الكثري من ذلك يف السنوات األخرية، ويف تضاعيف الحراك الثوري منذ عام 2011. فقد قامت جموع الشعب يف 

ميدان التحرير، عىل سبيل املثال، بتفعيل أشكال كثرية للتعبري جرى استدعاؤها من الذاكرة الثقافية، وهو ما قمت بتعريفه يف كتايب 

مؤخرًا)10) تحت مفهوم "األمارة" كممارسة متأصلة يف الذاكرة الثقافية املصية. وكان الهدف من ذلك هو محاولة فهم الطاقة التواصلية 

للعالقات الجماعية والستدعاءات الذاكرة التاريخية وتداعياتها يف لحظة حارضة عىل نحٍو إبداعي، بما أّن اللحظات التاريخية توجد 

اللُّحمة  بفعل  بل  الزمني،  التحقيب  بفعل  ذلك  وليس  املرصفي)11)؛  تعبري  حّد  عىل  تعاوين"  "اجتماع  إىل  تتحول  مكانية  مساحات  يف 

6 عبد الله العروي، "تحقيب التاريخ االسالمي"، أنفاس نت ، 5/ 7 / 2007، يف:
http://bit.ly/1RR20b5

7 Maurice Halbwachs, On Collective Memory,L.A.Coser(trans),(Chicago:TheUniversityofChicagoPress,1992).

8 Jan Assmann, Religion and Cultural Memory, Rodney Livingstone (trans), (Stanford: Stanford University Press, 2006); Jan Assmann, 
Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance and Political Imagination (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

9 Paul Connerton, How Societies Remember (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

10 AymanA.El-Desouky,The Intellectual and the People in Egyptian Literature and Culture: Amāra and the 2011 Revolution (Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2014).

11 حسني املرصفي، رسالة الكلم الثمان، خالد زيادة )محّقق(، )القاهرة: مكتبة مدبويل، 2011(، ص 43. وكانت الرسالة قد ُطبعت يف املطبعة الرشقية بالقاهرة يف ترشين 

األّول/ أكتوبر 1881، وجاء التعريف تحت مصطلح "األمة"، ص 37 - 56.
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ا عىل مستوى الكلمة، والعبارة، والصور، وأشكال كثرية من التمرسح لألفراد يف  االجتماعية. ثّم إّن األمارات التي بدأت تتشّكل تلقائيًّ

ل كّلها  تجمعات بعينها، وباإلشارة أو الذكر، أو بتفعيل سياقات تاريخية من حقب متعّددة، وليست من الحقبة الواحدة، يف النهاية تشكِّ

جزًءا ال يتجّزأ من مفهوم الفاعلني يعتمد الذاكرة الثقافية واملمارسة الثقافية كماّدة معرفية، وليس فقط كمادة خاٍم يتّم تشكيلها من 

الباحث أو املؤرخ.

عبد األحد السبتي: شكرًا. إذن انتهت العروض ونبدأ النقاش.

القسم الثاين: مناقشات

محمد الطاهر املنصوري: أواًّل، ما الحظته، من خالل مداخالت بعضهم يف هذه األمسية، هو الحديث عن األزمنة. ويف البداية، 

ننظر إىل بروديل، نجد أّنه جاءنا بزمن "طويل" وزمن "متوسط" وآخر "قصري"، ثم هناك من أضاف زمًنا "بالغ الطول"؛ مثل إمانويل 

Les Paysans de Languedoc، ولكن ينبغي أن نعرف أنه  فالحو النغدوك  Emmanuel Le Roy Ladurie يف كتابه  لوروا الدوري 

ليس هناك زمن واحد بالنسبة إىل فرتة ما. فهناك زمن التاجر، وزمن رجل الدين، وزمن الفالح. وهناك كتاب طريف أرشف عليه جاك 

لو غوف Jacques Le Goff هو رجل العرص الوسيط L'homme médiéval. ويف هذا الكتاب هناك فصل مهّم حول زمن التاجر وزمن 

الكنيسة، وكيف أّن التّجار استطاعوا أن يزحزحوا زمن الكنيسة؛ ليستفيدوا من الزمن ويشغلوا عدًدا أكرث من اليد العاملة. وهذه املسألة 

ا. مهّمة جدًّ

ثّم إّن التحقيب ليس تاريًخا، وإنما هو عنص مساعد لدراسة التاريخ. فإذا أخذنا املثال الذي ذكره األستاذ مولدي يف ما يتعّلق بما 

قبل الديك وما بعده، أو ما قبل الخروف وما بعده، ومثال األستاذ إسماعيل عندما تحدث عن إرضاب 1972 وكيف تحّصل السجناء عىل 

حّبة "البندورة"، فإّن التحقيب هو هذه الفواصل الزمنية؛ أي ما قبل 1972 وما الذي حدث بعد 1972. فهذه مسألة، ال بّد من أخذها يف 

الحسبان. وينبغي أاّل ننىس أّن التحقيب هو اصطالح ليس بأمر موضوعي، وأّنه اختيار. فأنت مثاًل تختار إرضاب 1972، وأنا أختار حرب 

1967، وكال االختيارين خاضع لرشوط معّينة. وإّن النقطة التي سأختم بها، أّننا داخل هذا التحقيب ندرس الظواهر االجتماعية وندرس 

الظواهر االقتصادية. فمثاًل، ما الذي تغرّي بالنسبة إىل األسري بعد 1972؟ فهذا الحدث هو محطة يف الطريق، أو عالمة مرور يف الطريق.

عبد األحد السبتي: شكرًا. الكلمة لألستاذ الشويري.

القديم  املخيال  للمخيال، فهناك  قّدم تحقيًبا  ثّم  التحقيب،  نفى  أنه  بمعنى  املصباحي  بمفارقة  البدء  أريد  أنا  الشويري:  يوسف 

اليوناين واإلسالمي، واملخيال الحديث، ومخيال ما بعد الحداثة. ومن ثّم، فإّن هناك تحقيًبا للمخيال، وهذه مفارقة تستحق التسجيل 

وأنا أشكره، عىل كّل حال، عىل هذه املساهمة، وكما قال األستاذ الطاهر املنصوري، ينبغي أن يستفيد املؤرخون من غري املؤرخني، بمعني 

أّن هذه الجلسة األخرية لم يساهم فيها املؤرخون، ولكنها كانت، يف ما أرى، من أفضل الجلسات، بخاصة من الناحية النظرية ومن 

ناحية الفهم أيًضا.

أنتقل إىل نقطة أخرى وأربط كالمي بما قاله األستاذ مولدي بشأن املثال املتعّلق باآلخر بالنسبة إىل التحقيب، وما قاله األستاذ 

ا ونوًعا عن األزمنة األخرى؛ بمعني أّن إرسائيل تلغي الطفولة الفلسطينية مثاًل. ومن  إسماعيل حول الزمن الفلسطيني الذي يختلف كمًّ

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi00seI07vKAhXMVRoKHey2CUgQFgguMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.lecerclepoints.com%2Flivre-homme-medieval-jacques-goff-9782020222112.htm&usg=AFQjCNHNdzkfTLLD8_AYK_kZN9kXVvh6GQ&bvm=bv.112064104,d.bGQ
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ثّم، فإّن مرحلة طويلة من عمر الشخص ال يختربها كما يختربها اآلخرون. وهناك أزمنة أخرى قد تلغيها إرسائيل أو تعّدلها أو تبّدلها. 

لذا، ينبغي أن ننظر إىل الزمن الفلسطيني بوصفه حالًة خاصًة ونسّلط األضواء عليه.

وبالنسبة إىل الكالم عىل دي سوسري، وأنا قد ُفتنت بهذا اللقاء واللغة الجميلة التي ُألقيت بها املحارضة، يخّيل إيّل أّننا قد نلّخص دي 

سوسري يف مفهومني؛ أحدهما "ديكرونيك" واآلخر "سنكرونيك"؛ أي التوالد والتزامن. وأعتقد أّن الورقة تدور حول هذين املفهومني.

ا يف ما يتعّلق بقول األستاذ أيمن دسوقي؛ إذ ينبغي أن نستفيد مّما قاله حول الذاكرة التاريخية،  لكن هناك تعليق آخر مختص جدًّ

ا عن علم  ونحن لم ننظر إىل هذه الناحية؛ أي إننا لم نهتّم بالفرق بني الذاكرة التاريخية والتأريخ. فالذاكرة التاريخية علم مختلف كليًّ

التأريخ، وهذه نقطة ينبغي أن نطّورها، ونرّكز فيها، ونستفيد منها مستقباًل.

"محارضات يف علم  قراءته لسوسري. فكتاب  أتفق معه يف  وأنا  بلبول،  الدكتور محمد  ورقة  بشأن  األستاذ حيدر: مداخلتي هي 

اللغة العاّم" ليس دعوًة إىل اعتماد السنكرونية، بل بالعكس. فقد أراد سوسري أن يميز بني منهجيتني يف دراسة اللغة، املنهج السنكروين 

واملنهج الديكروين، وثلث الكتاب هو محارضات عن اللسانيات الديكرونية بالنسبة إىل من قرأ هذا الكتاب، وسورس نفُسه يقول: أنا أريد 

أن أنتهي من التدريس يف جامعة جنيف حتى أعود إىل ولعي الشخيص بالفيلولوجيا )النحو املقارن(. لكّن دي سوسري البنيوي، أو دي 

سوسري السنكروين - إن صّح التعبري - هو صناعة حلقة براغ يف بيانها األول عام 1928 يف املؤتمر الدويل األول للسانيات، وهو أمٌر داخله 

أمٌر سيايس بمعنى أّن املؤتمرين هم منشّقون عن املعسكر االشرتايك، وأرادوا أن يواجهوا فكر الحتمية التاريخية التي جاء بها الروس، 

وتروتسيك يف كتابه حول األدب والثورة يقول إّن الفكر الشكالين هو العدو األول للثورة.

لكن أنا مالحظتي األساسية هي أّن اللسانيات لم ُتشغل كثريًا بقضية التحقيب. وأرى أّن قضية اللسانيات التاريخية هي أمر آخر. 

ففعل اللغة بوصفها خاضعًة لتطور تاريخي، بحسب رأيي، أمر مختلف عن التحقيب. مشكلتنا مع الرتاث اللغوي العريب القديم هي افتقاد 

الوعى التاريخي، وهذا أنتج مجموعًة من املشكالت. نحن عندنا مشكلة اسمها املعجم العريب. فاللغويون العرب تعاملوا مع الرتاث 350 

عاًما من عمر اللغة العربية كما لو أنها كانت مرحلًة زمنيًة واحدًة؛ لذلك هذا اإلنتاج الضخم للمعجم العريب هو إنتاج عدم وعي بأّن اللغة 

العربية هي يف الحقيقة نتاج تطورات تاريخية، وليست مرحلًة زمنيًة معّينًة. 

األستاذ بلبول: أنا أتفق مع جاء يف كالمك، لكنني أريد أن أثري مسألًة هي الطريقة التي ُألقي بها العرض والرسعة والقفز عىل بعض 

األشياء. الفكرة هي أّن اللسانيات التاريخية استبدلت مفهوم الحقبة بمفهوم الحالة State. وهذا األمر أسايس بالنظر إىل طبيعة اللغة؛ 

ا )مثل عالم الطبيعة( ويف الوقت نفسه  ألّن اللغة مفهوم حّد بني الطبيعي واالجتماعي. فحينما تخوُض يف اللغة، ُتعالج موضوًعا طبيعيًّ

ا. وهذه "االزدواجية" هي التي جعلت الحقبة التي تظهر يف العلوم اإلنسانية كحقبة، وهي بالنسبة إىل اللسايّن  تعالج موضوًعا اجتماعيًّ

حالة. ونجد هذا عند تشومسيك الذي يأخذ مفهوم الحالة كحالة اجتماعية، كحالة أوىل؛ وهي حالة النحو الكيّل. فهو يعّد أّن هذه الحالة 

هي حالة معرفية زمنية أنطولوجية، وليست افرتاًضا، وهو ال يتحدث عن الحقبة، وعندما يتحدث عن عميلة اكتساب، فهو يميز بني 

حالة أوىل، وحالة نهائية، وال يُعنى بالحاالت الوسطى. فطبيعة املوضوع، مفهوم الحقبة، يتمظهر عرب الحالة.

املحّقبون  فيهم  بمن  الفاعلني،  نشاُط  يملؤه  الذي  للزمن  التمّثل  هو  كأداة،  رأيي،  يف  التحقيب  إّن  األحمر:  مولدي  األستاذ 

والطرفان؛ الفاعل واملحّقب املحرتف ال يمكن لهما أن يكونا خارج الفعل؛ أي خارج الصاع، والفعل والصاع هما عمل تباديل. وأنهي 

بقوٍل يف موضوع "النكتة". فمن خالل وليمة الديك، بالنسبة إلينا نحن العرب، فإّن املستعمر لم يستدِعنا إىل وليمة، بل جاء إىل بيتنا 

وذبح ديًكا من عندنا وأنشأ وليمًة موضوعها زمننا ووعينا، ومن الصعب أن تخرج من هذه العالقة التي ُبنيت يف األجساد واألشياء من 
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دون العودة إىل الفعل التاريخي؛ ألّن العودة إىل هذا الفعل تعني إعادة ترتيب الزمن التاريخي، ونحن إىل حّد اآلن ال نستطيع أن نرجع 

ونعود يف الفعل التاريخي، حتى املحيّل، ويف الربيع العريب، كتب أحد التونسيني التونسيون استعادوا الزمن يف الربيع العريب. وينبغي 

أن ُتفهم استعاده الزمن؛ أي استعادة الفعل والدخول من موقع الفاعل يف التبادل ليك ُيعطى معًنى للزمن ويصبح للتحقيب مدلول جديد.

األحداث،  تحقيب  وهو  الصباح،  يف  املنصوري  األستاذ  قاله  ما  كثريًا  انتباهي  لفت  الزمن  عىل  الكالم  بشأن  سليمان:  يارس 

أّن زمن  الطبيعة، فهو يسري بطريقة واضحة، ولكن ال شّك يف  الزمن هو حسب  الظواهر، تحقيب السالالت. وإذا كان  تحقيب 

ا. فإىل حد مّا، بفلسفتنا للزمن، استخدمنا دبابًة يف رضب ذبابة. وسوف  السجني هو زمن مختلف. فاألزمان مختلفة وهي كثرية جدًّ

أنهي بأمر واحد، وقد كنت أوّد أن يأيَت األستاذ مولدي بمثال آخر، وهو بعد ميّض عاٍم عىل أحداث سبتمرب 2001، سألني يف بريطانيا 

أشخاص من البي يب يس BBC؛ وقد كانوا يستطلعون اآلراء: هل تتذكر أين كنت يف ذلك اليوم؟ قلت إنني أتذكر بالضبط، لكنني 

أن تختار  إّنك طبًعا تستطيع  أن أقول  أردت  أنا.  1967، هذا طبًعا زمني  يونيو   5 يوم االثنني  قوّي  أكرث كثريًا وبحضور  ة  بقوَّ أتذكر 

اللحظة الزمنية الحاسمة بالنسبة إليك. 

محمد بلبول: بالنسبة إىل الزمن الذي تحّدث عنه األستاذ يارس هو الزمن هو الذي يفسد األشياء. فهناك زمن يتلف األشياء، واللغة 

كائن يتعرض للّتلف عىل نحٍو ما. وهذا التلف يظهر يف بنياتها الصوتية، ويف بنياتها الرتكيبية، وهذا ربما هو الذي جعل الناس يتحدثون 

كيف أّن الزمن له فعل النحت، فهو ينحت كالريح التي تنحت الصخور فتغري تضاريسها، وكذلك شأن الزمن يف فعله تجاه اللغة، فهو 

يغرّي بنيتها وهذه املشكلة واجهها نّحاة القرن 19 ومازال الناس يواجهونها. فلماذا تتغري اللغة؟ ملاذا ال تبقي اللغات عىل حال؟ وما األشياء 

التي تثبت يف اللغة؟ وماهي األشياء التي تتغري؟ يقول تشومسيك إّن اللغة ال تتغري، وإّن ما يتغري هو يف اللغة هو الصوت، وهذا الخطأ 

الذي ارتكبه التاريخيون حينما عّدوا أّن الصوت هو اللغة. هذه هي اإلشكاالت املتعلقة بالزمن التي حاولت أن أثريها. وقد كان دي 

سوسري مهووًسا بهذه الفكرة، عىل الرغم من قوله بوجود لسانيات ديكرونية وسنكرونية وأنه حّدد اللسان كحالة تزامنية، ولكنه بقي دائًما 

يحاول أن يفرس العامل الذي يجعل اللغة تتغري.

أّنه كان هناك عمل منتج. لكن ثّمة تعقيب بسيط بشأن  الحوار واملداخالت، أظن  الرغم من تشّعب  عبد األحد السبتي: عىل 

مستويات املداخالت واملناقشات. فاملستوي األّول هو التحقيب كوعي إبستيمولوجي؛ يعني أّن املؤرخ يحاول أن يناقش التحقيب، ليعَي 

ا ما يفعله وكيفية تعامله مع الزمن. إضافًة إىل القضية اإليستوغرافية التي أرشت إليها يف الصباح، ثّم املوضوع األخري؛ أي  إبستيمولوجيًّ

قضية الزمن. وهذا يحيل كذلك عىل بعض ما أشارت إليه املداخالت، وعىل بعض النقاط املهّمة التي كانت حول املؤرخ وغري املؤرخ، 

وعىل حوارات نظرية مؤّسسة، من بينها مسألة الحوار بني جون يولفتس مع بروديل، وحوار ليفي سرتوس Claude Lévi-Strauss حول 

البنية والحدث، ويف النهاية أعطي الكلمة لألستاذ بنحادة بوصفه منظًما.

األستاذ عبد الرحيم بنحادة: الكلمة األخرية هي كلمة شكر لكم عىل تحملكم عناء اليوم الطويل، أعتقد أّن هذه الندوة بلغت 

األهداف املرجّوة عىل األقّل من خالل مستويات ثالثة. املستوى األول عرضت فيه للتحقيب كهاجس نظري لدى املؤرخ، فبحثت 

أّما املستوى الثاين، فهو عندما عرضت فيه للتحقيب كممارسة يف مجاالت تاريخية محّددة. وأّما  يف أشكاله وبناءاته واستعماالته. 

املستوى الثالث، أنها فتحت الرشفة لتطّل عىل التحقيب/ التصنيف يف مجاالت اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية. مّرًة أخرى 

أشكركم عىل سعة صدركم، وأستغّل هذه املناسبة لتوجيه جزيل الشكر لعزمي بشارة عىل رعايته مللتقيات مجلة أسطور وندواتها.
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نظرات حديثة يف تحقيب تاريخ املغرب

املراجع العربية

تاريخ املغرب: تحيني وتركيب، محمد القبيل )مرشف(، الرباط: املعهد املليك للبحث يف تاريخ املغرب، 2011.	 

السبتي، عبد األحد وعبد الرحمان لخصايص. من الشاي إىل األتاي. العادة والتاريخ، ط 1، الرباط/ الدار البيضاء، منشورات كلية 	 

اآلداب والعلوم اإلنسانية/ سلسلة بحوث ودراسات رقم 25، مطبعة النجاح الجديدة، 1999.

السبتي، عبد األحد. بني الزطاط وقاطع الطريق. أمن الطرق يف مغرب ما قبل االستعمار، الدار البيضاء: دار توبقال للنرش، 2009.	 

املراجع األجنبية

• Rivet,Daniel.Histoire du Maroc: de Moulay Idrîs à Mohammed VI, Paris: Fayard, 2012.

حول الزمن التاريخي يف كتابة تاريخ فلسطني والفلسطينيني

لألبحاث 	  العريب  املركز  بريوت:  )مرتجم)،  ديب  ثائر  وانتشارها،  القومية  أصل  يف  تأمالت  املتخيلة:  الجماعات  بندكت.  أندرسون، 

ودراسة السياسات، 2014.

دوماين، بشارة. إعادة اكتشاف فلسطني: أهايل جبل نابلس 1700 - 1900، بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1998.	 

الدراسات 	  مؤسسة  بريوت:   ،1949 سنة  وحتى  التاريخ  فجر  منذ  السيايس  فلسطني  تاريخ  يف  املوجز  الياس.  شوفاين، 

الفلسطينية، 1996.

عمارة، محمد. إسالمية الرصاع حول القدس وفلسطني، القاهرة: دار نهضة مص للطباعة والنرش، 1998.	 

الكيايل، عبد الوهاب. تاريخ فلسطني الحديث، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 1990.	 

املراجع األجنبية

• Doumani,BesharaB.“RediscoveringOttomanPalestine:WritingPalestiniansintoHistory,”Journal of Palestine 
Studies,vol.21,no.2 (winter, 1992),pp.5 - 28.

• Ra'ad,BassemL.Hidden Histories: Palestine and the Eastern Mediterranean, London: Pluto Press, 2010.

• Tamari,Salim.Mountain against the Sea: Essays on Palestinian Society and Culture, Berkeley: University of 
California Press, 2009.

• Zammito,John.“Koselleck’sPhilosophyofHistoricalTime(S)andthePracticeofHistory,”History and Theory, 
vol.43 (February 2004).

http://www.biblio.ville.laval.qc.ca/in/faces/browse.xhtml?query=Publisher%3A%22Fayard%2C%22
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مناذج يف تحقيب التاريخ العثمين

• Hammer-Purgstall,Josephvon.Histoire de l'Empire ottoman, depuis son origine jusqu'à nos jours, Paris:Impr.
de Béthune et Plon, 1844.

• Mantran,Robert.Histoire de l'Empire ottoman, Paris: Fayard, 1989.

• Shaw,StanfordJ.History of the Ottoman Empire and Modern Turkey,Vol.2, Cambridge: Cambridge University,1977.

• Uzunçarşılı,IsmailHakkı.Osmanlı Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1983.

تحقيب مفهوم الخيال

املراجع العربية

ابن رشد، أبو الوليد. تفسري ما بعد الطبيعة، موريس بويج )محّقق(، ط 2، بريوت: دار املرشق، 1973.	 

الهيئة املصية 	  القاهرة:  زايد )مرتجمان(،  النفس، جورج قنوايت وسعيد   6 الشفاء-الطبيعيات  أبو عيل الحسني بن سينا.  ابن سينا، 

العامة للكتاب، 1975.

ابن عريب، محيي الدين. الفتوحات املكية، بريوت: دار الكتاب، د.ت.	 

الشريازي، صدر الدين. الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 1999.	 

ــــــــــــــــــــــــــــــ. تفسري القرآن الكريم، قم: بيدار، د.ت.	 

املراجع األجنبية

• Sobre verdad y mentira, 4thedn.,Madrid:tecnos,2004.

• Avicenna Commemoration Volume, Calcutta: India, 1956.

اللغة: من الحقبة إىل الحالة

املراجع األجنبية

• Chomsky,Noam.Knowledge of Language, New York: Praeger, 1986.

• Lyons,John.Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press, 1968.

• Ruelle,Pierre."UneDéfinitionde laPhilologie…",Académie royale de langue et de littérature de Belgique, 
Bruxelles, 11/12/1982,at:http://bit.ly/1RCFEYS

• Saussure,FerdinandDe.Cours de Linguistique Générale.Paris:Payot,1955.

https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Paris+%3A+Impr.+de+B%C3%A9thune+et+Plon%22
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• Apter,Emily.Against World Literature: On the Politics of Untranslatability, New York: Verso, 2013.
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أجرى الحوار عبد الرحيم بنحادة.   *

تســعى "مســارات" لتعرُّف ِســري الباحثني العرب يف مجال الكتابة التاريخية، والكشــف عن خبايا عالقاتهم باملواضيع التي 
كرَّســوا لها أبحاثهم والصعوبات التي واجهوها، سواء كانت ماديًة، أو متعلقًة بالحصول عىل مصادر الخرب، أو ذات طبيعة 
منهاجيــة، كام تســعى للوقوف عىل درجة اســتفادة هــؤالء الباحثني من املــدارس التاريخية املعــارصة، وانفتاحهم عن 

العلوم االجتامعية األخرى.

يف هذا العدد نلتقي املؤرخ املرصي محمود إسامعيل عبد الرازق الذي ينقل لنا تجربته الخاصة مع علم التاريخ وتعامله 
مع املادة التاريخية. ونتعرف  عىل أسباب اهتاممة بتاريخ املغرب واألندلس عىل الخصوص والتاريخ اإلسالمي عامة

Masarat introduces Arab scholars who have made distinguished contributions through their historical writings, 
andrevealstheirrelationshipswiththeirsubjectsaswellasthematerial,methodologicalandpracticaldifficulties
they encountered. This section also reflects on the extent to which these researchers have benefited from
contemporaryhistoriographicalschoolsofthoughtandtheiropennesstotheothersocialsciences.Inthisedition,
Ostour introduces its readers to Mahmoud Ismail, an Egyptian historian who uses his personal experience to 
illustrationhisinvolvementwithIslamichistory,particularlythatoftheMaghrebandtheIslamicAndalus.

حوار مع محمود إسمعيل عبد الرازق

أستاذ التاريخ اإلسالمي بجامعة عني شمس

Masarat (Trajectories) : Arab Scholars and their Contributions 
to the Writing of History 
A Conversation with Egyptian Historian Mahmoud Ismail
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السؤال األول: كيف كانت عالقتك بالتاريخ؟ وما رّس اهتممك بهذا الحقل املعريف دون سواه؟

اإلجابة: الواقع أّنني طوال مراحل دراستي االبتدائية واإلعدادية والثانوية كنت متفّوًقا يف مواد الدراسة كاّفة. وملّا التحقت بجامعة 

القاهرة، اخرتت كّلية اآلداب، دون سواها، وقسم التاريخ ال ليشء إاّل إلشباع رغبة يف داخيل تكمن يف الطموح للعمل بالسياسة بعد 

التخّرج، تحت تأثري إنجازات ثورة يوليو 1952، خصوًصا يف ما يتعلق بتحقيق العدالة االجتماعية.

بعد ظهور نتيجة الفصل الدرايس األول، حصلت عىل درجة االمتياز يف التاريخ القديم والحديث واإلسالمي. ولكم كانت فرحتي 

كبرية حني أعلن أستاذي الدكتور حسن محمود أستاذ التاريخ اإلسالمي قبل ظهور النتيجة أّن إجابتي تنبئ عن مرشوع مؤّرخ مرموق. 

لذلك أخذ يشجعني طوال سنوات الدراسة، ويتحفني باملراجع من مكتبته الخاصة. وكثريًا ما كّلفني بإلقاء بعض املحارضات نيابة عنه، 

ليقوم هو بالتعقيب عليها.

األغالبة  "سياسة  عن  بنفسه  اختاره  الذي  املاجستري  رسالة  موضوع  إرشافه  تحت  سّجلت  بتفّوق،  الليسانس  عىل  الحصول  بعد 

الخارجية"، فأنجزت الرسالة بعد عامني لتنال درجة االمتياز. وباملثل موضوع رسالة الدكتوراه "الخوارج يف بالد املغرب" التي أنجزتها بعد 

عامني أيًضا لتحوز "مرتبة الرشف األوىل"، وألعنّي مدرًّسا للتاريخ اإلسالمي بكّلية اآلداب جامعة عني شمس.

1967، حني اختارين أستاذي الدكتور محمد  بدأت الكتابة السياسية يف صحيفة "الجمهورية" بعد الحصول عىل املاجستري عام 

أنيس ضمن كّتاب قسم األبحاث بالصحيفة الذي كان يرشف عليه، والقت مقااليت أصداء طّيبة بني القّراء وكبار الكّتاب، وأذكر أّن 

الدكتور مراد وهبة أطال الله عمره عرض عيل الكتابة يف صحيفة "األهرام" ذائعة الصيت فاعتذرت ألسباب ال داعي لذكرها.

يف عام 1972، تلقيت دعوة من املرحوم األستاذ عبد الرحمن الرشقاوي للكتابة يف مجلة روز اليوسف، فتقبلتها بال تردد انطالًقا من 

فكره ومواقفه بصفته يسارًيا مناضاًل، وهو ما يتسق مع فكري وطموحايت. فكتبت عّدة مقاالت عن "الحركات الرسّية يف اإلسالم" أثارت 

ما أثارت من جدل بني األكاديميني واملثقفني، خصوًصا بعد أن أصدرتها املجلة يف كتاب، جرى طبعه عّدة مّرات. واألسوأ من ذلك تدّخل 

بعض علماء األزهر إىل حّد املطالبة بفصيل من الجامعة.

ثّم توالت الكتابات الجامعة بني األبحاث األكاديمية يف الدوريات العلمية، واملقاالت السياسية يف الصحف واملجالت األسبوعية، 

والكتابات الفكرية يف املجالت الثقافية يف مص وخارجها.

خالصة القول، أنه عىل الرغم من االهتمام بالكتابة يف التاريخ اإلسالمي عموًما، وتاريخ املغرب واألندلس خصوًصا، فقد طرقت 

أبواب حقول معرفية متعددة يف مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية كافة، فضاًل عن اآلداب والفنون، إبداًعا ونقًدا. ومن يطالع قائمة 

مؤلفايت التي بلغ عددها اثنني وستني كتاًبا يقف عىل ذلك يف جالء.

السؤال الثاين: لقد كنت من الرعيل األول من املؤرّخني املرصيني الذين اهتموا بتاريخ املغرب واألندلس، 

فم هي دوافع عنايتك بتاريخ املغرب؟

اإلجابة: لست من الرعيل األول بل من الجيل الثاين الذي كان له الرشف بالتتلمذ عىل أحد أعالم هذا الرعيل وهو الدكتور حسن 

أحمد محمود الذي أّرخ لدولة بني زيري يف رسالته للماجستري، ولدولة املرابطني يف أطروحته للدكتوراه، فضاًل عن مؤلفات عديدة عن 

الهادي شعرية، والدكتور حسني مؤنس،  تاريخ اإلسالم يف بالد املغرب. كما أفدت من كتابات زمالئه، من أمثال الدكتور محمد عبد 
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والدكتور أحمد فكري، والدكتور سعد زغلول عبد الحميد، والدكتور أحمد مختار العبادي أطال الله يف عمره الذي درَس يف جامعة محمد 

الخامس بالرباط.

أّما عن أسباب اهتمامي بتاريخ املغرب اإلسالمي، فرتجع إىل تخصيص الدقيق يف تاريخ املغرب اإلسالمي بحسب توجيه أستاذي. 

فقد كانت رسالتي للماجستري عن "دولة األغالبة"، ورسالة الدكتوراه عن "الخوارج يف بالد املغرب"، ثم توالت مؤلفايت عن تاريخ املغرب 

اإلسالمي. ومن أهّمها كتاب "مغربيات دراسات جديدة" الذي كتبته إّبان تدرييس يف كلية اآلداب بفاس، وكتاب "األدارسة يف املغرب 

الفكر والتاريخ" وكتاب "األسطغرافيا وامليثولوجيا"، فضاًل عن فصول عديدة عن تاريخ املغرب وردت ضمن  األقىص" و"مقاالت يف 

مؤلفات عن التاريخ اإلسالمي العام، من أهّمها كتاب "املهّمشون يف التاريخ اإلسالمي" كما أّرخت لتاريخ املغرب اإلسالمي وتراثه عىل 

مستوى التنظري يف موسوعة "سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي" التي صدرت يف أربع طبعات. وقد صدر املجلدان األول والثاين إّبان إعاريت 

يف كلية اآلداب بفاس.

هذا فضاًل عن دراسات أكاديمية معّمقة، صدرت يف دوريات علمية عربية وأجنبية، تتناول إشكاليات من تاريخ املغرب اإلسالمي، 

خصوًصا ما تعّلق منها باملنهج والرؤية والنقد والتنظري. وقد ترجمت بعض تلك املؤّلفات إىل اللغتني الفارسية واإلسبانية، ويجري تدريسها 

لطالب الدراسات العليا إىل اآلن.

اآلداب  كليات  يف  الجامعية  الرسائل  من  الكثري  عىل  أرشفت  مص،  إىل  العودة  وبعد  سنوات  عرش  ملدة  املغرب  يف  وجودي  وإّبان 

بفاس ومكناس ووجدة يف حقل التاريخ االقتصادي واالجتماعي وتاريخ الفكر اإلسالمي يف الرشق واملغرب التي أنجزها جيل جديد من 

املؤّرخني املغاربة األفذاذ، من أمثال أحمد الطاهري، وإبراهيم القادري، وهشام العلوي، وأحمد تضغوت، وعبد اإلله بن مليح وغريهم 

ممن شّكلوا مدرسة عرفت يف العالم العريب بـ "املدرسة املحمودية".

السؤال الثالث: تتميّز أعملك بالتوثيق الجّدي، والهتمم بإثبات النصوص املصدرية، فضاًل عن التحليل 

والتفسري املادي للتاريخ، فهل تعتقد يف وجود نصوص مصدرية تكفي لربهنة هذا املنهج وتلك الرؤية؟

اإلجابة: يف خصوص االهتمام بالتوثيق وإثبات النصوص يف كتابايت، فريجع إىل ما اتسمت به تلك الكتابات من جّدة غري مألوفة يف 

الكتابات التقليدية إىل حد أّن البعض عّدها "ثورة" يف كتابة التاريخ اإلسالمي، بينما رآها آخرون محض "اعتساف" مرفوض يف تطبيق 

املادية التاريخية عىل تاريخ وتراث مؤسس عىل الدين والعصبية اإلثنية، بحسب ابن خلدون.

لذلك كان الحرص عىل إثبات النصوص املصدرية، وغزارة التوثيق إلثبات برهنتها للتحليل واستقراء التفسري، دونما أدىن اعتساف. 

لإلجابة عن الشق الثاين من السؤال، نؤّكد وتؤّكد الدراسات التي أنجزها تالمذيت يف املغرب والرشق وجود مادة علمية ذاخرة يف كتابات 

املؤّرخني القدامى لم يفطن الكثريون ألهميتها، خصوًصا أّن معظمها مثبت يف كتب الطبقات واألدب الجغرايف واألدب والفقه والنوازل 

وغريها، وحتى يف املأثورات الشعبية.

أّما عن تصّور البعض عن عدم صالحية املادية التاريخية لدراسة التاريخ اإلسالمي، وتفسري الفكر اإلسالمي، فقد نلتمس لهم بعض 

العذر، ال ليشء إاّل ألّن بعض من استند إليها لم يفطن ألهميتها "الجدلية" وعّول عىل املعالجة "الدجمائية" واالعتساف األيديولوجي، 

خصوًصا يف مجال التفسري، متجاهاًل كونها مجرد "أداة بحث" يمكن االسرتشاد بقوانينها العامة يف قراءة الواقع االجتماعي التاريخي. ومن 

املؤّرخني الذين وّظفوها يف دراسة بعض موضوعات التاريخ اإلسالمي من اعتمد نظرّية ماركس عن "نمط اإلنتاج اآلسيوي"، يف حني أّن 

ماركس نفسه أعلن رصاحة أّن معلوماته عن تاريخ العالم اإلسالمي جّد هزيلة وال يمكن الركون إليها يف تفسري وقائعه وحوادثه. وهو ما جعلنا 
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نعّول أساًسا عىل معطيات الواقع التاريخي بالدرجة األوىل، خصوًصا ما يتعّلق بجوانبه االقتصادية واالجتماعية. ومعلوم أّن كتب الفقه والنوازل 

ا بمصطلحات االقتصاد اإلقطاعي  واملال والخراج تقّدم صورة متكاملة يف هذا الصدد. ونعلم أّن تلميذنا النابه أحمد الطاهري يعد معجًما خاًصّ

ا استند إليها علم االقتصاد السيايس الحديث. والرأسمالوي يف العالم اإلسالمي إّبان العصور الوسطى، أثبت بحسب قوله بأنها تمّثل سبًقا تاريخًيّ

عىل أّن اعتمادنا وتالمذتنا املادية التاريخية يف مجال التفسري ال يعني غّض الطرف عن املناهج األخرى يف دراسة التاريخ اإلسالمي، 

كالبنيوية واأللسنية والسميوطيقا ومناهج األنرثوبولوجيا االجتماعية والثقافية، فضاًل عن امليثولوجيا. ووظفنا كاًل منها يف الحقل املعريف املناسب، 

.Michel Foucault تأسيًسا عىل حقيقة أّن "طبيعة املوضوع هي التي تفرض املنهج أو املناهج الناجعة يف معالجته"، بحسب مقولة ميشيل فوكو

السؤال الرابع: هناك من يقول إنك تتعسف يف تحميل النصوص أكرث مّم تحتمل من أجل الخروج 

بخالصات من الصعب أن تصمد لرياح النقد، فم هو تعليقك عىل هذا التهام؟

بصحيفة  مقاالت  عّدة  يف  فّندتها  وقد  العويف،  نجيب  األستاذ  املغريب  الناقد  أطلقها  لها  أساس  ال  تهمة  أرى  ما  يف  تلك  اإلجابة: 

"املحرر" املغربية يف آخر السبعينيات من القرن املايض. كما أطلقها غريه فيما بعد حني نرشت كتاب "نهاية أسطورة" الذي حاولت فيه 

إثبات اقتباس ابن خلدون نظرياته التي تضمنتها مقدمة كتابه "العرب" من رسائل "إخوان الصفا". وقمت حينها بالرد عليهم يف كتاب 

"هل انتهت أسطورة ابن خلدون؟" إذ تضّمن إثباًتا لألفكار املقتبسة عن طريق عرض النصوص بصددها يف مقدمة ابن خلدون مقارنة 

بنظريتها يف رسائل إخوان الصفا. وحسبي اإلشارة إىل حكم أحد الدارسني الثقاة آنذاك بأّن "كّل املعارضني ألطروحة محمود إسماعيل لم 

يوّفقوا يف تفنيد دليل واحد من األدلة العرشين التي أسس عليها األطروحة".

يف ما عدا ذلك، القت مؤّلفايت قبواًل بله تقريًظا من كافة النقاد عىل اختالف انتماءاتهم الفكرية. فعىل سبيل املثال، كتب  السيد عبد العزيز 

سالم أن تلك املؤلفات أحدثت "ثورة منهجية وفكرية يف كتابة التاريخ اإلسالمي". أّما املسترشق برنارد لويس Bernard Lewis، فقد عّد كتاب 

"الحركات الرسية يف اإلسالم" بمنزلة نقلة نوعية حررت التاريخ اإلسالمي من األسطرة والخرافة إىل العلم الوضعي". ونعت املفكر أحمد عبد 

الحليم عطية مؤّلف موسوعة "سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي" بأنه "فيلسوف املؤّرخني ومؤّرخ الفالسفة". أّما املرحوم محمد أركون فقد عّده "أول 

من خرج بالفكر اإلسالمي من طور املراهقة إىل اكتمال النضج"، يف حني ذكر املسترشق الفرنيس آالن دي سولييه     Alain De Soulier  أنه "حّرر 

العقل العريب من التبعية للعقل األورويب، كما حّرر عبد النارص العالم العريب من االستعمار الغريب". ويف موسوعة أعالم املبدعني العرب يف القرن 

العرشين ورد ما نّصه: "نقدم علًما من أعالم اإلبداع يف الفكر العريب، تدّل مساهماته يف القرن الواحد والعرشين عىل أهمية هذا الكاتب وتفّرده 

ومناعة أفكاره، وقوة تحليالته التي تساعد عىل االنتقال بالفكر العريب من مشكالت الرأي إىل قوة الرأي كتمهيد ملحكم الرأي، فالرأي الفصل".

 السؤال الخامس: يف الثمنينيات أصدرت ثالثيتك عن "سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي"،

وهو مرشوع يتميّز بالجّدة يف حينه، فكيف ترون هذا املرشوع بعد ميض ثالثني سنة؟

اإلجابة: لقد اكتمل هذا املرشوع وصدر يف عرشة مجلدات سنة 2000، وطبع أربع طبعات ستصدر الطبعة األخرية قبل نهاية عام 2015. 

وقد استغرق إنجازه نحو ثالثني سنة من العمل املتواصل، بعد ما صدر يل نحو عرشين كتاًبا، يتعّلق بعضها بتعميق بعض املباحث التي 

تضّمنها املرشوع، وذلك من خالل املادة العلمية الزاخرة والرثية التي جمعتها إّبان العمل يف املرشوع. أّما البعض اآلخر، فيتعّلق بالثقافة 

املثال "الرتاث وقضايا  أّلفها مفكرون ومثقّفون معارصون. منها عىل سبيل  التي  الكتابات  الكثري من  نقد  املعارصة، من خالل  العربية 

العص" و"الخطاب الثقايف العريب بني الدين والعقل واملخيال الشعبي".

استهدفت تلك املؤّلفات تنوير الشعوب العربية ببلورة خطاب ثقايف عقالين يناهض "االغرتاب" سواء يف "املايض" أو يف "اآلخر".

http://www.google.com/search?q=Alain+De+soulier&nord=1&biw=1280&bih=639&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjw_qyO2tvKAhWKtxQKHdgFDOEQsAQIJA
http://www.google.com/search?q=Alain+De+soulier&nord=1&biw=1280&bih=639&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjw_qyO2tvKAhWKtxQKHdgFDOEQsAQIJA
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مسـارات
حوار مع محمود إسامعيل عبد الرازق

أستاذ التاريخ اإلسالمي بجامعة عني شمس

تلت تلك املرحلة مرحلة "تثوير" الشعوب العربية، وهو ما كتبته عن تاريخ الثورات يف العالم، بهدف إذكاء الوعي الثوري. فكتبت 

املهّمشني  "ثورات  عن  وثالًثا  اإلسالمي"،  التاريخ  يف  املهّمشني  "ثورات  عن  آخر  وكتاًبا  األورويب"،  التاريخ  يف  املهّمشني  "ثورات  عن 

يف التاريخ املصي". وأزعم أّن الكتب الثالثة كان لها تأثري كبري يف اندالع ما عرف بثورات "الربيع العريب".

بعد  كتبته  ما  لكل  أساسية  مرجعية  يمّثل  كان  اإلسالمي"  الفكر  "سوسيولوجيا  مرشوع  أّن  السؤال،  هذا  بصدد  إثباته  يهّمنا  ما 

إنجازه، من ناحية، ولم تعد قراءته حكرًا عىل الصفوة من ناحية أخرى، بل تلّقفه الشباب املثّقف، وال أبالغ حني أجزم بإقبال العواّم من 

العمال والفالحني عىل قراءته. وحسبي اإلشارة إىل أّن ثوار 25 يناير يف مص نعتوه بـ "إنجيل الثورة". كما توّصلُت برسائل عديدة من 

املثّقفني العرب، مفادها تدريسه يف حلقات وندوات، بل يف مقهى بمدينة الرياض بالسعودية.

التاريخ اإلسالمي  والدارسني ليس يف حقل  للباحثني  إذ أصبح مرجًعا  تأثريه يف األوساط األكاديمية، فحّدث وال حرج،  أما عن 

فحسب، بل وأيًضا يف أقسام اللغة العربية وآدابها واالجتماع والفلسفة وحتى يف العمارة والفنون اإلسالمية. ويرجع ذلك إىل كون املرشوع 

قد تضمن تأريًخا شاماًل للعلوم واآلداب والفنون اإلسالمية كافة.

املاجستري والدكتوراه  الفضل يف اإلرشاف عىل رسائل  إليهم  العريب يعزى  أّن تالمذيت يف جامعات مص والعالم  األهّم من ذلك، 

معظم موضوعاتها مستمدة من املرشوع، األمر الذي ساهم يف تعميق مباحثه وتفصيلها.

 السؤال السادس: أرّختم للمذاهب والفرق اإلسالمية كافة يف العصور الوسطى،

فهل جرى اهتممكم بامتداداتها يف العرص الحديث؟

اإلجابة: كان من الطبيعي أّن رصد ما ذوى واختفى من هذه الفرق، وما استمر منها يف واقعنا املعارص يؤّثر يف صريورته إيجابًيا 

أو سلبًيا. ويف هذا الصدد أصدرت عدة كتب، فضاًل عن بحوث ودراسات يف الدوريات العلمية واملجالت الثقافية، إضافة إىل املقاالت 

يف الصحف اليومية املصية منها والعربية. من هذه الكتب "الفكر اإلسالمي الحديث بني السلفيني واملجددين" و"اإلسالم السيايس 

بني األصوليني والعلمانيني"، و"الخطاب األصويل املعارص اآلليات والقسمات"، و"تجديد الخطاب الديني"، و"فرق الشيعة بني الدين 

والسياسة"، و"إسهامات شيعية يف الحضارة اإلسالمية"، و"فصل املقال فيما بني اإلسالمويني ونبوءة الدجال من اتصال".

وال يتسع املقام ملجرد التعريف بمحتوى هذه الكتب، وحسبي التنويه بما أحدثته من تعرية كافة التيارات اإلسالموية التي تمسحت 

بالدين شكاًل لخدمة أغراض دنيوية "منحّطة"، وأفىض اشتغالها بالسياسة إىل الترشذم والفرقة، فضاًل عن اإلساءة إىل اإلسالم نفسه 

عقيدة ورشيعة وحضارة" واإلسالم منها براء. ناهيك عّما نجم عن معتقداتها التكفريية من إرهاب أفىض إىل سفك الدماء، واستحالل 

املحرمات، وتخريب العمران.

وعىل الصعيد املعريف، أثارت حوارًا إيجابًيا عىل مستوى النخبة، وعرضت مؤلفها ملواقف حرجة، أهونها الدمغ باإللحاد، سواء من 

املؤسسة الدينية األزهر أو من قادة تلك الجماعات املشتطة. لكنها ساهمت بشهادات الكثريين يف تنوير الجماهري وتعرية املتاجرين بالدين.

 السؤال السابع: درستم التاريخ والحضارة اإلسالمية يف بعض الجامعات العربية،

فم هو تقييمكم للبحث التاريخي يف جامعات العامل العريب املعارص؟

اإلجابة: لقد درَست تاريخ اإلسالم وحضارته يف املغرب ملدة عرشة أعوام تقريًبا، ويف الكويت ستة أعوام. كما شاركت يف مؤتمرات 

وندوات، وألقيت محارضات عاّمة يف معظم أقطار الوطن العريب، وأرشفت عىل الكثري من الرسائل العلمية لطالب من معظم الجامعات 

العربية، إضافة إىل تحكيم أبحاث الرتقية لدرجة األستاذية ألعضاء هيئات التدريس يف الكثري من الجامعات العربية، فضاًل عن تحكيم 

الكثري من األبحاث للنرش يف الدوريات العلمية العربية، بما يتيح يل اإلجابة عن هذا السؤال.
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وألّن اإلجابة مؤسفة، أكتفي بذكر اآليت يف إيجاز شديد عىل هذا النحو:

التنويه بأّن تدريس التاريخ ودراسته تتوقف بالدرجة األوىل عىل علم األستاذ من ناحية، وضمريه املهني من ناحية ثانية، ومدى 

حرية الرأي والتعبري من ناحية ثالثة.

أبدأ بالجامعات املصية التي كان لها الريادة يف وضع برامج التعليم ووسائله ومخرجاته بطبيعة الحال إذ كان لها األسبقية يف التأسيس 

والتكوين. كان معظم أساتذتها من كبار املسترشقني األوروبيني الذين أنجبوا جياًل من األساتذة املصيني الرّواد األكفاء الذين ساهموا بدور 

مهّم يف تأسيس الكثري من الجامعات العربية. وأشهد لهم من خالل دراسة مؤلفاتهم يف التاريخ عموًما واإلسالمي عىل نحو خاص بالكفاءة 

والنزاهة، وذلك حتى بداية السبعينيات من القرن املايض. لكّن الحال تبّدل إىل النقيض بعد ذلك إىل اآلن، ألسباب يطول رشحها.

أنجبت جامعات العراق جياًل من املؤّرخني الكبار من أمثال عبد العزيز الدوري وصالح العيل عىل سبيل املثال، ساهموا يف تطوير 

العلم منهجًيا ومعرفًيا، وإن تلونت رؤاهم باملبالغة يف تضخيم النزعة القومية.

ولألسف، تردى الحال بدرجة مذهلة، خصوًصا بعد الغزو األمرييك، وما ترّتب عليه من فوىض سياسية ورصاع مذهبي.

يف خصوص جامعات دول الخليج وأحوالها فهي أفضل عىل الرغم من حداثة نشأتها. ويرجع ذلك يف ما أظن إىل ما تشهده من 

استقرار سيايس ورخاء اقتصادي كان من وراء التوسع يف إنفاذ طالب الدراسات العليا يف بعثات علمية إىل الجامعات األوروبية واألمريكية. 

فضاًل عن جذب صفوة األساتذة العرب األكفاء للتدريس بجامعاتها.

أما عن جامعات سورية ولبنان واألردن فما زالت تحتفظ بمكانة ال بأس بها، حتى قيام ثورات الربيع العريب التي أسفرت ضمن ما 

أسفرت عن حروب أهلية ما فتئت تهدد وجودها ذاته.

ينطبق الحال عىل جامعات ليبيا، كما هو معلوم، وإن كان تخلفها سابًقا الندالع ثورتها.

عىل العكس من ذلك كّله تفّردت جامعات تونس والجزائر عموًما، واملغرب عىل نحو خاص، إذ ولدت وشّبت "عمالقة"، بتأثري 

انفتاحها عىل جامعات الغرب، وجامعات فرنسا بالذات.

السؤال الثامن: يف املغرب صدر لك ديوان شعر بعنوان "أحزان القلب والوطن"، كم نرشت بعض القصص 

القصرية يف صحيفتي "املحرر" و"البيان". والسؤال: هل من جديد لك يف حقل اإلبداع األديب؟

الديوان  فأصدرت  اإلبداع،  بمغامرة  أغراين  الخالبة  بطبيعته  املغرب  يف  وجودي  لكّن  تذوًقا،  إاّل  باألدب  أهتّم  أكن  لم  اإلجابة: 

املذكور عام 1979 يف ظروف قاسية، إذ جرى فصيل من الجامعة ضمن عدد من معاريض الرئيس أنور السادات. لذلك اتسمت قصائد 

الديوان بالكآبة. وكان انشغايل بمرشوع "سوسيولوجيا" يحول دون االهتمام بغريه، إذ كرست كل جهدي إلنجازه.

بعد ذلك كنت أجد يف اإلبداع األديب نوًعا من االستجمام الذهني ليس إاّل. لذلك لم أعط األدب حقه، بحسب مالحظة األصدقاء. 

واستجابة إللحاحهم، أنجزت خالل عام 2009 ثالثة دواوين شعر هي "مقاطع من سفر العودة"، و"الزمن اآليت"، "رصاخ يف الربية". 

بعنوان "ثغرة يف جدار  واملدر"، فضاًل عن مجموعة قصصية  "الوبر  بعنوان  رواية  ذا طابع سيايس. كما أصدرت  كان معظم قصائدها 

الوهم". كما كتبت سرية ذاتية بعنوان" جدل األنا واآلخر".
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الثقافية. ولقد  تباًعا يف املجالت  النقد األديب يف مقاالت ودراسات كانت تنرش  الثالثة األخرية، اتجهت إىل حقل  خالل األعوام 

الدقهلية" وقد صدر منذ  نقدية يف أدب  والثاين "متابعات  الفكر واألدب والفن"،  نقدية يف  أولهما "مقاربات  جمعتها أخريًا يف كتابني، 

شهرين. وأعّد حالًيا لكتابة مرسحية تاريخية عن "كاهنة األوراس". كما أراجع "بروفات" كتاب "فلسفة التاريخ أضواء جديدة".



يُعنــى املركز بتشــخيص األوضاع يف العامل العــريّب وتحليلهــا، دواًل ومجتمعاٍت، وتحليل الّسياســات االجتامعيّة 

واالقتصاديّــة والثقافيّة، والتحليل الســيايّس. ويطرح املركز التحّديات التي تواجه األّمة يف مســتوى املواطنة 

والُهويّــة، والتّجزئة والوحدة، والّســيادة والتبعيّة، والركــود العلمّي والتكنولوجّي، وتنميــة املجتمعات والدول 

العربيّة والتّعاون بينها، وقضايا الوطن العريّب بصورٍة عاّمٍة من زاوية نظٍر عربيٍّة.

كــام يُعنــى املركز بدراســة عالقــات العامل العــريّب ومجتمعاته مــع محيطه املبــارش يف آســيا وأفريقيا، ومع 

السياسات األمريكيّة واألوروبيّة واآلسيويّة املؤثّرة فيه، بجميع أوجهها السياسيّة واالقتصاديّة واإلعالميّة.

ا للنظريّات االجتامعيّة والفكر الســيايّس ويُعنى بها عنايــًة تحليليًّة ونقديًّة، وخاّصًة   ويــويل املركز اهتامًما خاصًّ

بإســقاطاتها املبارشة عــىل الخطاب األكادميّي والســيايّس املُوجِّه للّدراســات التي تُعنــى باملنطقة العربيّة 

ومحيطهــا. كام يهتــم املركز بالجوانــب التطبيقيّة للعلوم االجتامعيّــة، مثل علم االجتامع واالقتصاد والّدراســات 

الثقافيّة والعلوم السياسيّة. 

ينتج املركز أبحاثًا ودراســاٍت وتقاريَر، ويديــر عّدة برامَج متخّصصة، ويعقد مؤمتــراٍت وورش عمٍل وتدريٍب، وندواٍت 

موّجهًة للمتخّصصني والّرأي العاّم العريّب. وينش املركز إصداراته باللّغتني العربيّة واإلنكليزية ليتســّنى للباحثني 

من الناطقني بغري اللغة العربيّة االطاّلع عليها. 

يسعى املركز، من خالل نشاطه العلمّي البحثّي، إىل خلق تواصٍل بني املثّقفني واملتخّصصني العرب يف العلوم 

االجتامعيــة واإلنســانيّة بصورٍة عاّمٍة، وبينهم وبني قضايــا مجتمعاتهم وأّمتهم، وبينهم وبــني املراكز الفكريّة 

والبحثيّــة العربيّــة والعامليّة يف عمليّــة البحث والّنقــد وتطويــر األدوات املعرفيّة واملفاهيــم وآليّات الرتاكم 

املعــريّف. ويســعى املركز كذلك لبلورة قضايــا املجتمعات العربيّة التي تتطلَّب املزيد مــن األبحاث واملعالجات 

والتأثري يف املجتمع.



تدعــو دورية "أُسطــــور" األكادمييني والباحثني وســائر  الكتّــاب املهتمني بالبحث التاريخــي -املنفتح عن 

منهجيات العلوم األخرى ومقارباتها مبا فيها مقاربات العلوم الدقيقة- إىل الكتابة يف  صفحاتها. تقبل 

الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية املكتوبة باللغة العربية، وتفتح صفحاتها أيًضا ملراجعات الكتب ونش 

النصــوص والوثائــق الدفينة. تخضع كل املــواد التي تصل إىل "أُسطــــور" لتحكيــم أكادمييني متخّصصني. 

ولذلــك تتوّخى الدورية التزام املعايــري الدوليّة املتعارف عليها. ويضمن هذا االلتــزام تراكاًم علميًا جاًدا 

وجــودة املادة التي تصــل إىل القراء. تهدف هذه الدورية إىل أن تكــون طيّعة الفهم لدى املتخّصصني 

وغري املتخّصصني من القراء من دون التضحيِة برصانة املضمون.

ترسل كل األوراق املوجهة إىل النش باسم رئيس التحرير عىل العنوان اإللكرتوين الخاص باملجلة
ostour@dohainstitute.org
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